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สวัสดผีูู้�อ่านเพลงดนตรทีกุทา่น เม่�อปลาย
เดอ่นตุลาคมที�ผู้า่นมา วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์
ได�จัดกจิกรรม Mahidol Music Open House 
2022 “เปดิบ�านดรุยิางคศลิป ์เปดิประตสููเ่วที
ของคุณ” เป็นการกลับมาจัดกิจกรรมแบบ 
ออนไซต์ครั�งแรกหลังจากที�จัดกิจกรรมแบบ
ออนไลน์ไปเม่�อสองปีที�ผู้า่นมาในช่ว่งการแพร่
ระบาดของโควิด-๑๙ ในปีนี�มกีจิกรรมมากมาย
จากหลากหลายสาขา ทั�งการแสดงดนตรีสด 
การพาเยี�ยมช่มวทิยาลยั การแนะนำการเรียน
การสอน และอ่�น ๆ  อกีมากมาย สามารถช่ม
ภาพกจิกรรมย�อนหลงัได�จาก https://www.
facebook.com/mahidolmusic โดยค�นหาใน
เพจด�วยคำว่า #Openhouse2022

Music Entertainment นำเสนอ
ปรากฏการณ์ “สังคีตสัมพันธั์” โดยวงดนตรี
สุนทราภรณ์ เป็นตอนที� ๓ โดยในตอนนี�ได�
วเิคราะหบ์ทเพลงสงัคีตสัมพันธ์ัที�นา่สนใจเพิ�ม
เตมิอกี ๕ บทเพลง ได�แก ่ทะเลบ�า นางครวญ  
บ�านนา บ่อโศก และพุ่มพวงดวงใจ ในแต่ละ
เพลงจะมีลิงก์ยูทูบสำหรับฟัังดนตรี พร�อม
โน�ตเพลงประกอบ และมีบทวิเคราะห์พร�อม
ทั�งข�อมูลเกี�ยวกับแต่ละบทเพลง 

Musicology นำเสนอบทความเกี�ยวกบั
ประเพณบีญุเดอ่นเก�า “ฮะมายเนิ�งนธิั ิ(หม�อ
ขุมทรัพย์)” บ�านพุตะเคียน ตำบลท่าเสา 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เกิดขึ�น
ใน ๑๕ ค�ำ เด่อน ๙ เป็นประเพณีที�ช่าวไทย 
เช่่�อสายมอญได�รับการส่บทอดมาจากความ
เช่่�อท�องถิ�นของช่าวมอญในประเทศพม่าและ
ยังคงรักษาไว� ความเป็นมาและขั�นตอนของ
ประเพณีนี�ติดตามได�ด�านใน 

Thai and Oriental Music นำเสนอ
สังคีตลักษณ์วิเคราะห์ เพลงโหมโรงกลางวัน 
ตอนที� ๑ ซึ�งผูู้�เขียนได�นำเสนอองค์ความ
รู�ในเร่�องของเพลงโหมโรงกลางวัน ตั�งแต ่
ความหมายและความสำคัญของโหมโรง ไป

จนถึงลักษณะต่าง ๆ  ของเพลงโหมโรงพิธักีรรม 
ติดตามรายละเอียดได�ในเล่ม

Music Re-Discovery ในเด่อนนี� นำเสนอ
บทความ มนุษย์/ดนตรี/หนังส่อ ตอนที� ๔ 
ประวตัดินตรลี�านนา เขยีนโดย ผู้ศ.สงกรานต์ 
สมจนัทร ์โดยประวติัดนตรลี�านนาเปน็หนงัส่อ
ที�กล่าวถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ
ดนตรีล�านนาตั�งแต่ พ.ศ. ๑๘๓๙ จนถึงปจัจบุนั

Classical Guitar นำเสนอ ๒ บทความ 
บทความแรกเร่�องการวางตำแหน่งม่อขวา
ของนักกีตาร์ โดยได�อธัิบายการวางตำแหน่ง
ม่อขวาของนักกีตาร์ที�เป็นแบบมาตรฐานใน
ช่่วงศตวรรษที� ๑๖ และ ๑๗ และพัฒนาการ
ของการวางตำแหน่งม่อของนักกีตาร์ที�มีช่่�อ
เสียงตั�งแต่ในช่่วงศตวรรษที� ๑๙ ถึง ๒๑ 
ซึ�งรายละเอียดของการวางตำแหน่งม่อขวา
ของนักกีตาร์คลาสสิกมีวิวัฒนาการอย่างไร
ติดตามได�ด�านใน

บทความที�สองเกี�ยวกับเทศกาลการ
แข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับโลก โดยเด่อนนี�
เสนอเป็นตอนที� ๑ ในตอนแรกนี�จะแนะนำ
ให�ผูู้�อ่านรู�จักกับการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกที�
ประเทศเยอรมนทีี�ช่่�อ Koblenz International 
Guitar Competition “Hubert Käppel”

นอกจากนี�ในคอลัมน์ The Pianist 
จะพาผูู้�อ่านไปรู�จักกับนักเปียโนช่่�อดังช่าว
ไต�หวัน Pi Hsien คอลัมน์ Music: Did you 
know? นำเสนอข�อมูลเกี�ยวกับ Music Ear 
Syndrome (MES) ซึ�งเป็นภาวะที�ทำให�เกิด
อาการประสาทหลอนทางการได�ยิน และ 
Interview จะพาผูู้�อา่นไปทำความรู�จกักบั พที 
วิช่ญ์พล อ่อนประไพ นักร�องนำวง Lingrom 
(ลิงรมย์) เช่ิญติดตามสาระความรู�ได�ในเล่ม

  
ดวงฤทััย โพคะรััตน์์ศิิรัิ

กองบรรณาธิัการขอสงวนสิทธัิ�ในการพิจารณา
คัดเล่อกบทความลงตีพิมพ์โดยไม่ต�องแจ�งให�
ทราบล่วงหน�า สำหรับข�อเขียนที�ได�รับการ
พิจารณา กองบรรณาธัิการขอสงวนสิทธัิ�ที�จะ
ปรับปรุงเพ่�อความเหมาะสม โดยรักษาหลักการ
และแนวคิดของผูู้�เขียนแต่ละท่านไว� ข�อเขียน 
และบทความที�ตีพิมพ์ ถ่อเป็นทัศนะส่วนตัว
ของผูู้�เขียน กองบรรณาธัิการไม่จำเป็นต�อง
เห็นด�วย และไม่ขอรับผู้ิดช่อบบทความนั�น

EDITOR'S TALK
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MUSIC ENTERTAINMENT

เรื่อง:
กิตติ ศรีเปารยะ (Kitti Sripaurya)
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพ่�อให�รู�ที�มาที�ไปของดนตรี “สังคีตสัมพันธั์” มากยิ�งขึ�น ผูู้�เขียนบทความนี�ขอนำเสนอข�อมูลส่วนหนึ�งจาก
เว็บไซต์ GotoKnow ที�เขียนโดย นายวิพล นาคพันธั์ เม่�อวันที� ๑๙ กุมภาพันธั์ ๒๕๕๔ ดังนี�

...จิุดเรัิ�มต้น์ขอิ่งสุังคีตสุัมพัน์ธิ์ เกิิดจิากิความคิดรัิเรัิ�มขอิ่งพลิ่โทั หม่อิ่มหลิ่วงขาบ กิุญชรั อิ่ดีตอิ่ธิิบดี
กิรัมโฆษ์ณ์ากิารั (กิรัมปรัะชาสุัมพัน์ธิ์) ทัี�ต้อิ่งกิารัให้วงดน์ตรัีสุากิลิ่ปรัะเภิทัหัสุดน์ตรัีแลิ่ะวงดน์ตรัีไทัยขอิ่งกิรัม
ปรัะชาสุัมพัน์ธิ์บรัรัเลิ่งรั่วมกิัน์ได้ด้วยเสุียงทัี�ผสุมกิลิ่มกิลิ่่น์ไพเรัาะ มีความเป็น์ไทัยผสุมสุากิลิ่ จิึงมอิ่บหมายให้
ครัูเอิ่่�อิ่ สุุน์ทัรัสุน์าน์ หัวหน์้าวงดน์ตรัีกิรัมปรัะชาสุัมพัน์ธิ์ เป็น์ผู้รัับผิดชอิ่บดำเน์ิน์กิารั

ใน์ทัางเทัคน์ิคขอิ่งกิารัน์ำเอิ่าดน์ตรัีไทัยมาบรัรัเลิ่งรั่วมกิับดน์ตรัีสุากิลิ่ ต้อิ่งแกิ้ไขรัะดับเสุียงขอิ่งเครั่�อิ่งดน์ตรัี
ไทัยให้มีรัะดับเสุียงเทั่ากิับเครั่�อิ่งดน์ตรัีสุากิลิ่ ซึ่ึ�งโดยปกิติรัะดับเสุียงขอิ่งเครั่�อิ่งดน์ตรัีสุากิลิ่จิะสุูงกิว่ารัะดับเสุียง
ขอิ่งเครั่�อิ่งดน์ตรัีไทัย ๑ รัะดับ เช่น์ เสุียงทัี� ๑ ขอิ่งดน์ตรัีสุากิลิ่ค่อิ่เสุียงโด จิะสุูงกิว่าเสุียงทัี� ๑ ขอิ่งดน์ตรัีไทัย
ค่อิ่เสุียงโด ๑ เสุียง น์ั�น์ค่อิ่เสุียงโดสุากิลิ่จิะเทั่ากิับเสุียงเรัขอิ่งไทัย วิธิีกิารัอิ่าจิทัำได้ด้วยกิารัขึ�น์เสุียงขอิ่งเครั่�อิ่ง
ดีดแลิ่ะเครั่�อิ่งสุี เช่น์ จิะเข้ ซึ่อิ่ด้วง ขิม ให้สุูงขึ�น์เทั่ากิับเสุียงดน์ตรัีสุากิลิ่ ถ่วงตะกิั�วให้เครั่�อิ่งตี เช่น์ รัะน์าด 
ฆ้อิ่ง ให้มีรัะดับเสุียงเทั่าเครั่�อิ่งดน์ตรัีสุากิลิ่ สุ่วน์เครั่�อิ่งเป่า เช่น์ ป่� ขลิุ่่ย อิ่าจิต้อิ่งทัำใหม่ให้เป็น์รัะดับเสุียงสุากิลิ่

ปรากฏการณ์์ “สัังคีีตสััมพัันธ์์” 
โดยวงดนตรีสัุนทราภรณ์์ (ตอนที� ๓)
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อิ่กีิวิธิกีิารัหน์ึ�งก็ิคอ่ิ่ไม่ตอ้ิ่งปรับัเพิ�มรัะดับเสีุยงขอิ่งเคร่ั�อิ่งดน์ตรีัไทัย แต่เล่ิ่อิ่กิทัาง (คีย์หรัอ่ิ่บัน์ไดเสีุยง) ใน์กิารั
บรัรัเลิ่งให้ตรังกิับคีย์หรั่อิ่บัน์ไดเสุียงดน์ตรัีสุากิลิ่ เช่น์ ดน์ตรัีสุากิลิ่ใช้คีย์เอิ่ฟ ดน์ตรัีไทัยบรัรัเลิ่งทัางเพียงอิ่อิ่ลิ่่าง
หรั่อิ่ทัางใน์ลิ่ด (ซึ่ึ�งจิะมีโน์้ตหลิ่ักิ ค่อิ่ ซึ่อิ่ลิ่ ลิ่า ทัี เรั มี เสุียงกิ็จิะเทั่า ๆ กิับเสุียงดน์ตรัีสุากิลิ่ทัี�ต�ำลิ่งไป ๑ เสุียง 
ค่อิ่ ฟา ซึ่อิ่ลิ่ ลิ่า โด เรั) แต่วิธิีกิารัน์ี�มีข้อิ่จิำกิัดตรังทัี�ทัางขอิ่งดน์ตรัีไทัยมีน์้อิ่ย (ทัางหรั่อิ่บัน์ไดเสุียงขอิ่งดน์ตรัี
ไทัยมี ๗ ทัางเทั่าน์ั�น์ ใน์ขณ์ะทัี�ดน์ตรัีสุากิลิ่มีมากิกิว่าหลิ่ายเทั่า) ทัำให้เลิ่่อิ่กิทัางทัี�ตรังกิัน์ได้น์้อิ่ยมากิ แลิ่ะอิ่าจิ
มีอิุ่ปสุรัรัคใน์กิารับรัรัเลิ่งเครั่�อิ่งดน์ตรัีไทัยปรัะเภิทัป่� ขลิุ่่ย ซึ่อิ่ ทัี�เกิิดอิ่ากิารัน์ิ�วขัดใน์กิารับรัรัเลิ่งทัางทัี�ไม่ตรังกิับ
ธิรัรัมชาติขอิ่งเครั่�อิ่งน์ั�น์ ๆ เช่น์ ขลิุ่่ยเพียงอิ่อิ่บรัรัเลิ่งทัางเพียงอิ่อิ่ลิ่่างหรั่อิ่ทัางเพียงอิ่อิ่บน์ได้สุะดวกิ แต่บรัรัเลิ่ง
ทัางใน์ได้ไม่สุะดวกิ ใน์ขณ์ะทัี�ป่�ใน์บรัรัเลิ่งทัางใน์ได้สุะดวกิ เพรัาะเป็น์ทัางเฉพาะขอิ่งป่�ใน์ เป็น์ต้น์

ปัญหาทัี�สุำคัญอีิ่กิปรัะกิารัหน์ึ�งขอิ่งกิารัให้เคร่ั�อิ่งดน์ตรีัไทัยแลิ่ะเคร่ั�อิ่งดน์ตรีัสุากิลิ่มาเล่ิ่น์ด้วยกัิน์ ค่อิ่ความ
กิลิ่มกิลิ่่น์กิัน์อิ่ย่างแน์บสุน์ิทัขอิ่งเสุียง ทัั�งน์ี�เพรัาะรัะบบเสุียงขอิ่งดน์ตรัีไทัยต่างจิากิรัะบบเสุียงขอิ่งดน์ตรัีสุากิลิ่ 
กิลิ่่าวค่อิ่ ดน์ตรัีไทัยเป็น์รัะบบ ๗ เสุียงเต็ม จิากิเสุียงหน์ึ�งไปถึงเสุียงหน์ึ�งจิะห่างเทั่ากิัน์ค่อิ่ ๑ เสุียงตลิ่อิ่ด แต่
ดน์ตรัีสุากิลิ่เป็น์รัะบบ ๕ เสุียงเต็ม ๒ เสุียงครัึ�ง (รัะบบเสุียงโครัมาติกิ ๑๒ ครัึ�งเสุียง) จิากิเสุียงหน์ึ�งไปเสุียง
หน์ึ�งอิ่าจิห่างกิัน์ ๑ เสุียง หรั่อิ่ห่างกิัน์แค่ครัึ�งเสุียง แลิ่้วแต่ว่าจิากิเสุียงไหน์ไปเสุียงไหน์ ดังน์ั�น์เสุียงดน์ตรัีทัั�งสุอิ่ง
แบบทัี�คิดว่าเทั่ากิัน์ แต่จิรัิง ๆ ไม่เทั่ากิัน์ จิึงไม่แน์บสุน์ิทัจิรัิง ๆ (ถ้าจิะให้แน์บสุน์ิทัจิรัิงต้อิ่งแกิ้ไขด้วยกิารัสุรั้าง
เครั่�อิ่งดน์ตรัไีทัยใหเ้ป็น์แบบสุากิลิ่คอ่ิ่เป็น์รัะบบเสุยีงโครัมาติกิ แลิ่ว้น์ำมาใชบ้รัรัเลิ่งรัว่มกินั์) อิ่ย่างไรักิต็าม หากิ
ฟงัเผนิ์ ๆ  หขูอิ่งมน์ษุ์ยธ์ิรัรัมดาทีั�เป็น์ผูบ้รัโิภิคดน์ตรัจีิะจิำแน์กิไมอ่ิ่อิ่กิวา่เสุยีงกิลิ่มกิล่ิ่น์กินั์สุน์ทิัหรัอ่ิ่ไม ่จิงึยงัพอิ่ฟงั
กิัน์ไปได้ น์อิ่กิจิากิจิะฟังแบบหาเรั่�อิ่งตำหน์ิกิัน์ บุคคลิ่ทัี�ช่วยเหลิ่่อิ่ครัูเอิ่่�อิ่มากิใน์กิารัทัำสุังคีตสุัมพัน์ธิ์ ค่อิ่ ครัูพุ่ม  
บาปุยะวาทัย์ ซึึ่�งเป็น์ครัูดน์ตรัีไทัยทัี�มีความสุามารัถสุูงมากิอิ่ีกิทั่าน์หน์ึ�งทัี�เข้ามารั่วมงาน์กิับวงดน์ตรัีกิรัม
ปรัะชาสุมัพนั์ธิใ์น์ฐาน์ะทัี�ปรึักิษ์าดา้น์ดน์ตรัไีทัยขอิ่งกิรัมปรัะสุมัพนั์ธิ ์โดยรับัหน์า้ทีั�เปน็์ผูบ้อิ่กิทัางเพลิ่งทีั�ถกูิต้อิ่ง...

เร่�องเล่าเบาสมองสนองปัญญาตอนนี� ขอนำเสนอเพลง “สังคีตสัมพันธั์” ที�น่าสนใจอีก ๕ เพลง

๑) ทะเลบ้้า (https://www.youtube.com/watch?v=WeFVAeaLp2w)
“สงัคตีสมัพนัธั”์ เพลงนี�ประพนัธัค์ำร�องโดย “แก�ว อจัฉรยิะกลุ” สว่นทำนอง “เอ่�อ สนุทรสนาน” ดดัแปลง

จากเพลงไทยของเดิม “ทะเลบ�า ๒ ชั่�น” ซึ�งมมีาแต่ครั�งอยธุัยา ขบัร�องบนัทกึเสยีงต�นฉบบัโดย “วนิยั จลุละบษุปะ”  
ในลีลาจังหวะ guaracha แนวดนตรีผู้สมเพลงนี�ผูู้�เรียบเรียงเสียงประสานออกแบบได�อย่างกลมกล่นทั�งกลุ่ม
เคร่�องไทยและสากล ผูู้�เขียนบทความนี�บันทึก lead sheet บนบันไดเสียง F major จากไฟัล์เสียงต�นฉบับ ดัง
ปรากฏตามภาพต่อไปนี�

วงดนตรีสุนทราภรณ์และศิลปินรับเช่ิญ ไทยทีวี ช่่อง ๔ บางขุนพ รหม พ.ศ. ๒๕๐๙
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เน่�อเพลงมีทั�งหมด ๓ ท่อน รูปแบบเพลงอยู่ในฟัอร์ม ๒ ท่อน AB นำ lead sheet นี�เปรียบเทียบกับโน�ต
ของเดิมทางระนาดและทางฆ้�อง เพ่�อให�เห็นกลวิธักีารดัดแปลงปรับแต่งทั�งแนวทำนองและคำร�องให�อยูใ่นรูปแบบ 
เพลงไทยสากล ต�องปรับบันไดเสียง (key signature) และเคร่�องหมายกำกับจังหวะ (time signature) ให�
ตรงกัน C major และ C แบ่งตามลำดับดังปรากฏ
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แนวทำนองสังคีตสัมพันธั์ “เอ่�อ สุนทรสนาน” ใช่�แนวฆ้�องเก่อบทั�งหมดมาสร�าง ห�องเพลงที� ๑๔-๑๕ และ 
๓๓-๓๔ มีการเพิ�มโน�ตอีก ๒ ห�องซ�ำทำนองของเดิม เพ่�อให�เน่�อร�องสมบูรณ์ครบเน่�อหา

     เอ่�อ สุนทรสนาน       แก�ว อัจฉริยะกุล

๒) นางครวญ (https://www.youtube.com/watch?v=1ZyxTEO8VNI)
“สงัคตีสมัพนัธ์ั” เพลงนี� “เอ่�อ สนุทรสนาน” ปรบัและดัดแปลงจากเพลงนางครวญ ๒ ช่ั�น ว่ากนัว่าส�าเนยีง

เพลงนี�เป็นการคร��าครวญร�าพันของสตรอีอกอาการเศร�าโศกวโิยคใจ เน่�อร�องจากผู้ลงานของ “แก�ว อจัฉรยิะกลุ” 
ออกมาในแนวที�คล�ายคลึงกัน พิจารณาได�จาก lead sheet ที�ผูู้�เขียนฯ ถอดโน�ตจากไฟัล์เสียงต�นฉบับ (บันทึก
อยู่บน C minor scale) เพลงนี�ขับร�องบันทึกเสียงต�นฉบับโดย วรนุช่ อารีย์
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ฟัอร์มเพลงจัดอยู่ในประเภทเพลง ๒ ท่อน AB เม่�อรวมแนวทางระนาด ทางฆ้�อง และแนวขับร�องสังคีต
สัมพันธั์บันทึกเป็นสกอร์เพ่�อดูวิธัีการปรับแต่งและประพันธั์เน่�อร�องของครูเพลงทั�ง ๒ ท่าน (จัดบันไดเสียงและ
เคร่�องหมายกำกับจังหวะให�ตรงกันทั�ง ๓ แนว) ปรากฏตามภาพต่อไปนี�
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จากสกอร์ด�านบนจะเห็นว่าครูเอ่�อ (เอ่�อ สุนทรสนาน) ใช่�แนวทำนองจากของเดิมทั�ง ๒ ทางผู้สมกันไป 
โน�ตตัวเล็กในแนวขับร�องสังคีตสัมพันธั์ที�ปรากฏอยู่ที�ห�อง ๕-๖, ๑๐, ๑๓-๑๔ และ ๑๘-๑๙ เป็นดนตรีบรรเลง
รับ-ส่งให�กับนักร�อง

     วรนุช่ อารีย์

๓) บ้้านนา (https://www.youtube.com/watch?v=8xQGGOMv_-o)
ทำนองดดัแปลงจากเพลงไทยของเดิม “ลาวแพนน�อย” โดย “เอ่�อ สนุทรสนาน” คำร�องประพันธ์ัโดย “ธัาตรี” 

(วิช่ัย โกกิลกนิษฐ) ขับร�องบันทึกเสียงต�นฉบับโดย วินัย จุลละบุษปะ และ วรนุช่ อารีย์ ลีลาเพลงเป็นจังหวะ 
waltz ปานกลาง เพลงนี�เน่�อร�องมีทั�งหมด ๕ ท่อน ดังปรากฏตาม lead sheet ที�ผูู้�เขียนฯ ทำ transcription 
จากไฟัล์เสียงต�นฉบับ (บันไดเสียง G major)
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เน่�อร�องทั�ง ๕ ท่อน ครอบคลุมความหมายของบรรยากาศช่ีวิตความเป็นอยู่ของช่าว “บ�านนา” อาศัยใน
ช่นบททั�วไปในบ�านเรา เข�าสูห่ลักวชิ่าการกันสกัหน่อยจดัการปรับแนวทำนอง “บ�านนา” ให�เป็น time signature 
2/4 ทดบันไดเสียงเป็น C major บันทึกร่วมกับแนวระนาดและทางฆ้�องของ “ลาวแพนน�อย” เพ่�อการเปรียบ
เทียบหร่อศกึษาวธิักีารประพนัธัเ์พลงของบรมครทูั�ง ๒ ทา่น สว่นเน่�อร�องบนัทกึเฉพาะทอ่นแรกเพ่�อเปน็ตัวอยา่ง
เท่านั�น แล�วสร�างเป็นสกอร์ตามภาพต่อไปนี�

เพลง “บ�านนา” ใช่�เคร่�องหมายกำกับจังหวะ (time signature) แบบ 3/4 ในลีลาจังหวะวอลซ์ ส่วน  
“ลาวแพนน�อย” ของเดิมบันทึกเปน็ 2/4 จงึต�องมีการปรับเปลี�ยน โดยยังคงรักษาแนวทำนองเดิมไว� ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปนี�
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เทคนคิการปรบัเปลี�ยน time signature ใช่�เพ่�อสร�างความหลากหลายอารมณ ์(feeling) ของเพลง เน่�องจาก 
time signature ที�ต่างกัน มีการนับจังหวะที�ไม่เหม่อนกัน 

 

    “ธัาตรี”    วินัย จุลละบุษปะ

๔) บ้่อโศก (https://www.youtube.com/watch?v=qCowy7eA_V0)
“บ่อโศก” มีแนวทำนองที�ครูธันิต ผู้ลประเสริฐ (นักเป่าแซกโซโฟันที� ๑ ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ในยุคนั�น) 

ดัดแปลงมาจากเพลงไทยของเดิมช่่�อ “มังกรทอง” หร่อ “ตับงูกล่นหาง” ซึ�งเป็นเพลงในละครดึกดำบรรพ์ เร่�อง
อเิหนา ตอนไหว�พระ คำร�องประพันธัโ์ดย ครูสมศกัดิ� เทพานนท์ (นกัร�องช่ั�นครทูา่นหนึ�งของวงดนตรีสนุทราภรณ์)  
ขบัร�องบันทกึเสยีงต�นฉบับโดย วนิยั จลุละบษุปะ รว่มกบั ช่วล ีช่ว่งวทิย ์ครธูันตินำสว่นใหญข่องทำนองขบัร�อง
เดิมมาสร�างเป็นทำนองเพลง “บ่อโศก” ส่วนดนตรีบรรเลงในลีลาจังหวะ tango ที�กระช่ับและเร�าใจ โน�ตเพลง
สังคีตสัมพันธั์ “บ่อโศก” ที�ผูู้�เขียนถอดจากไฟัล์เสียงต�นฉบับ (G major scale) และโน�ตเพลง “แม่งู” ของเดิม 
ปรากฏตามลำดับดังภาพต่อไปนี�
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จากโน�ตแนวขับร�องเพลง “แม่งู” ของเดิมกับเพลง “บ่อโศก” มีเน่�อร�องเหม่อนกันอยู่ตรงที�ว่า “ไปกินน�ำ
เอย กินน�ำบ่อหิน” ส่วนเน่�อหาโดยรวมก็ใกล�เคียงกัน เม่�อปรับ key signature และ time signature ของโน�ต 
“บอ่โศก” ให�ตรงกบัแนวทำนองเดมิของทางระนาดและทางฆ้�อง แล�วนำมาบนัทึกเป็นสกอร์เพ่�อเปรยีบเทยีบและ
ศึกษาวิธัีการสร�างทำนองเพลงสังคีตสัมพันธั์ของช่าวคณะสุนทราภรณ์ ผู้ลปรากฏดังภาพต่อไปนี�
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จากสกอรนี์�พบวา่ทอ่นหลงัสดุ (ห�องเพลงที� ๖๓ ถงึห�องสดุท�าย) ของเพลง “ตบัแมง่”ู ครธูันิต ผู้ลประเสรฐิ 
ไม่ได�นำไปสร�างทำนองเพลง “บ่อโศก” เลย คงใช่�แต่ ๒ ท่อนแรก

 

    ธันิต ผู้ลประเสริฐ               สมศักดิ� เทพานนท์                 ช่วลีย์ ช่่วงวิทย์

๕) พุ่่่มพุ่วงดวงใจ (https://www.youtube.com/watch?v=9l5acQ1ms2Y)
ประพันธั์คำร�องโดย “แก�ว อัจฉริยะกุล” ทำนองโดย “เอ่�อ สุนทรสนาน” ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิม 

เขมรพวง ๓ ช่ั�น ขับร�องบันทึกเสียงต�นฉบับโดย วินัย จุลละบุษปะ และ ช่วลี ช่่วงวิทย์ ดนตรีบรรเลงใน
ลีลาจังหวะ slow tango “เขมรพวง ๓ ช่ั�น” เดิมเป็นเพลงเก่า ๒ ช่ั�น ต่อมาหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) ได�แต่งขึ�นเป็น ๓ ช่ั�น นิยมบรรเลงด�วยวงมโหรีและวงเคร่�องสาย ผูู้�เขียนฯ ทำ transcription จาก
ไฟัล์เสียงต�นฉบับบันทึกโน�ตสากลสร�างเป็น lead sheet (บนบันไดเสียง Eb major)
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รูปแบบเป็นเพลง ๔ ท่อน ไม่ซ�ำหร่อคล�ายคลึงกัน (ABCD) กลุ่มเสียงที�ประกอบกันขึ�นเป็นทำนองใช่�โน�ต
เพียง ๕ เสียง (Eb - F - G - Bb - C) เรียกกันว่า pentatonic scale จัดทำสกอร์ตามรูปแบบเช่่นเดียวกับ 
๔ เพลงก่อนหน�า ผู้ลปรากฏดังภาพต่อไปนี�
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ข�อน่าสังเกต (นอกเร่�อง) จาก “เขมรพวง” กลายเป็น “พุ่มพวงดวงใจ” ต่อมากลายเป็นช่่�อ “พุ่มพวง ดวง
จันทร์” (นักร�องช่่�อดังผูู้�ล่วงลับ)

ขอขอบคุณข�อมูลจิปาถะจาก Google แหล่งรวมสรรพความรู�และข�อมูลส�าคัญจากปริญญานิพุ่นธ์ “เพุ่ลง
สังคีตสัมพุ่ันธ์: การวิเคราะห์เพุ่ลงไทยสากลที่น�าดนตรีไทยมาประย่กต์ใช้โดยวงดนตรีส่นทราภรณ์ ในปี พุ่.ศ. 
๒๔๙๗” เขียนโดย จาร่พุ่ิมพุ่์ นภายน แห่ง มศว. ประสานมิตร มีนาคม ๒๕๔๐

พบกับบทความเบาสมองสนองปัญญาเร่�อง “ปรากฏการณ์สังคีตสัมพันธั์” ตอนที� ๔ นำเสนออีก ๔-๕ 
บทเพลง เป็นตอนสุดท�าย ขอบคุณและสวัสดีครับ
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MUSICOLOGY

เรื่อง:
พระครูสุทธิิสารโสภิิต (Prakhru Sutthisarasophit)

รองเจ้าคณะอ�าเภิอไทรโยค และเจ้าอาวาสวัดพุตะเคียน

ธิันยาภิรณ์ โพธิิกาวิน (Dhanyaporn Phothikawin)
ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าสาขาวิชาดนตรีศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภิาพ: 
Facebook วัดพุตะเคียน

ประเพัณ์ีบุุญเดือนเก้า 
“ฮะมายเน่�งน่ธ์่ (หม้อขุุมทรัพัย์)”

บุ้านพัุตะเคีียน ตำาบุลท่าเสัา
 อำาเภอไทรโยคี จัังหวัดกาญจันบุุรี

ประเพณบีญุเด่อนเก�า เกดิขึ�นใน 
๑๕ ค�ำ เด่อน ๙ หร่อที�ช่าวมอญ 
เรียกว่า “ฮะมายเนิ�งนิธัิ” ซึ�งคำว่า  
“เนิ�ง” แปลว่า “หม�อ” คำว่า “นิธั”ิ 
แปลว่า “ขุมทรัพย์” ดงันั�น จงึเรียกว่า  
“หม�อขมุทรพัย”์ เปน็ประเพณทีี�ช่าว
ไทยเช่่�อสายมอญบ�านพตุะเคยีนยงั

คงได�รบัการสบ่ทอดและยงัคงรกัษาไว� 
ส่บเน่�องมาจากความเช่่�อในท�องถิ�น 
ของช่าวมอญในประเทศพม่า ที�มี
ความผูู้กพันและใกล�ชิ่ดกับพระพุทธั
ศาสนา อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ผูู้�คนในชุ่มช่นมาตั�งแต่ดั�งเดิม 

การทำบุญของช่าวไทยเช่่�อสาย

มอญ ปรากฏในอรรถกถาธัรรมบท 
กล่าวถึง ทคุตะยาจก ซึ�งเป็นขอทาน
ที�ยากจน ทรัพย์สินทั�งหมดมีแค่ผู้�า
คลุมตัวผู้่นเดียว ในวันหนึ�งออกไป
ขอทาน แตไ่มเ่จอผูู้�คน เม่�อทราบวา่
ไปเฝ้้าพระพุทธัเจ�า จึงตามไป หลัง
ได�ฟัังธัรรมจากพระพุทธัเจ�าจบ ยิ�ง
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การแห่หม�อเนิ�งนิธัิ

ฟัังยิ�งอยากทำบุญ จงึคิดจะถวายผู้�า
ผู้่นนี� ซึ�งเป็นผู้�าเก่า ๆ และมีแค่ผู้่น
เดียว จึงช่ั�งใจอยู่นาน เพราะความ
ตระหนี�ครอบงำใจ เม่�อตัดสินใจได� 
ตดัความตระหนี�ในใจได� จงึถวายผู้�า
นั�นบูช่าพระพุทธัเจ�า แล�วพูดขึ�นว่า 
ช่ติงัเม ซึ�งแปลวา่ ช่นะแล�ว ช่นะแล�ว 
จากความตระหนี�ในใจ พระพุทธัเจ�า
อนโุมทนาถอ่เป็นความช่นะที�ยิ�งใหญ่ 
ได�บุญในทันที จงึเกิดเป็นการสะสม
บญุ ดงันั�น ช่าวไทยเช่่�อสายมอญจึง
ถอ่คตนิี�ในการทำบญุ เปน็ความเช่่�อ
ความศรทัธัาของช่าวมอญที�มตีอ่บญุ
กุศลในทางพระพุทธัศาสนา

ประเพณีบุญเนิ�งนิธิัในเด่อน
เก�านี�ได�รับการส่บทอดมาแต่ครั�งใน
อดีต จากการสันนิษฐานถึงสาเหตุ
ของการนำสิ�งของมาใส่ในหม�อ น่า
จะมาจากการที�ช่าวมอญในอดีต
สามารถปั�นหม�อไว�ใช่�เองในครัวเรอ่น 

เป็นภาช่นะที�หาได�ง่ายในสมัยก่อน 
ประกอบกบัการเกบ็ทรพัยสิ์นของมี
คา่จะใสห่ม�อแล�วนำไปฝั้งดนิไว� เป็น
เก็บรักษา สะสมสิ�งของของตนเอง
เอาไว� ดงันั�นในประเพณเีนิ�งนธิัจิงึได�
มกีารนำหม�อซึ�งเป็นภาช่นะมาใช่�ใน
การทำบุญเพ่�อเกบ็สะสมบุญไว�ในภาย
ภาคหน�า เปรยีบเสมอ่นเปน็ธันาคาร
บญุที�ฝ้ากไว�ในบวรพระพทุธัศาสนา 
เพ่�อจะได�มีกินมีใช่�ในภายภาคหน�า 
อานิสงส์แห่งผู้ลบุญนี� จงส่งผู้ลให�
ครอบครัว กัลยาณมิตร มีกินมีใช่� 
ไม่เจ็บไม่จน มีกำลังกาย กำลังใจ 
กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา ที�จะ
ทำนุบำรุงพระพุทธัศาสนาให�ยั�งย่น
ถาวรส่บไป

ในวันทำบุญ ช่าวไทยเช่่�อสาย
มอญจะนำหม�อใส่ข�าวสาร สิ�งของ 
คล�ายเคร่�องสังฆ้ทาน และเงินที�นำ
มาทำบุญหมกไว�ในข�าวสาร แล�ว

ตกแต่งหม�อให�สวยงาม จากนั�นช่าว
ไทยเช่่�อสายมอญในช่มุช่นจะแตง่กาย 
ด�วยช่ดุประจำถิ�น ผูู้�หญิงสวมผู้�าถุง
หลากสียาวกรอมเท�า ใส่เส่�อรัดรูป
แขนยาวสขีาว มผีู้�าสไบพาดบา่ บน
ศีรษะมีถาดสำรับกับข�าวทั�งคาว
และหวานทูนอยู่บนหัว ผูู้�ช่ายจะ
นุ่งผู้�าโสร่งสีแดงตาหมากรุกเล็ก ๆ  
ใสเ่ส่�อแขนยาวสีขาว หรอ่เส่�อพ่�นเมอ่ง  
นำหม�อเทินขึ�นบนศีรษะ แล�วแห่
จากหมู่บ�านมาที�วัดเพ่�อถวายหม�อ
เนิ�งนิธัิแก่พระสงฆ้์

ในระหว่างการแห่หม�อเนิ�งนิธัิ
มาวดั วฒันธัรรมทางดนตรขีองกลุม่
ช่าตพัินธัุท์ี�มอียูใ่นช่มุช่น ทั�งการบรรเลง 
การร�อง และการรำ ดนตรทีี�นำมาใช่�
ประกอบการแห่จะมีการผู้สมผู้สาน
กนัทั�งดนตรดัี�งเดมิของกลุม่ช่าตพินัธัุ์
ตา่ง ๆ  และดนตรใีนวฒันธัรรมสมยั
ใหม่ เช่่น แตรวง กลองยาว จะถูก
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พิธัีทำบุญเนิ�งนิธัิ
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หม�อเนิ�งนิธัิ

คณะแตรวงบรรเลงในประเพณี

กังสดาล

นำมาสู่การรับใช่�สังคมเพ่�อสร�าง
ความบันเทิง สนุกสนาน ร่�นเริงให�
แก่ช่าวบ�าน อีกนัยของวัฒนธัรรม
ดนตรีที�เกิดขึ�น คอ่การผู้สมกลมกลน่
ความหลากหลายของกลุ่มช่าติพนัธัุ์
เพ่�อสร�างความสามคัคี การเป็นหนึ�ง
เดียวกันในชุ่มช่น

พธิัขีองการทำบญุเริ�มตั�งแตช่่ว่ง
เช่�า พระสงฆ้์เจริญพระพุทธัมนต์  
ช่าวไทยเช่่�อสายมอญถวายหม�อเนิ�ง
นธิั ิถวายอาหารเพล ตามประเพณี 
และสกัการะสิ�งศกัดิ�สทิธัิ� ทั�งพระธัาตุ
เจ�าจอมมอญ (เจดย์ีอธัษิฐานสำเรจ็) 
พระพุทธัรูปที�อยู่ในบริเวณวัด เม่�อ
เสร็จสิ�นพิธัี ช่าวไทยเช่่�อสายมอญ
จะมารวมกันเพ่�อทำกิจกรรมทั�งการ 
ละเล่นพ่�นบ�านและการแสดงดนตรี
ต่าง ๆ

ประเพณีที�เกิดขึ�นในบ�านพุตะเคียน 
ล�วนมีอิทธัิพลต่อวิถีช่ีวิตที�มีความ
เกี�ยวข�องกับศาสนาที�ปฏิบัติส่บกัน
มา บ่งบอกถึงศรัทธัาความเช่่�อมั�น
ในพระพทุธัศาสนา สะท�อนถงึความ
กตญัญูกูตเวท ีความสามคัค ีสง่ผู้ล
ให�วถิปีฏบิตัติอ่กนัมลีกัษณะของการ
ช่่วยเหล่อ เก่�อกูล และแบ่งปันซึ�ง
กันและกัน เป็นทุนทางสังคมของ
ชุ่มช่น ที�มีส่วนสำคัญในการยึดโยง
ช่าวบ�านเข�าไว�ด�วยกัน สร�างความ
สมานสามัคคีให�เกิดขึ�นโดยพ่�นฐาน 
มาจากพระพุทธัศาสนา ทำให�ชุ่มช่น
มีความมั�นคงและมีความเข�มแข็ง
ทางสังคมและวัฒนธัรรม
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THAI AND ORIENTAL MUSIC

เรื่อง:
เดชน์ คงอิ่ม (Dejn Gong-im)
ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภิัฏพิบููลสงคราม

กิิตติกิรรมประกิาศ
บทความวิช่าการในลำดับต่อ

ไปนี� ผูู้�เขียนได�นำเสนอองค์ความรู� 
ในเร่�องของเพลงโหมโรงกลางวัน
ที�เป็นเพลงชุ่ดสำคัญ เรียบเรียง
เข�าด�วยเพลงหน�าพาทย์ระดับช่ั�น
ต�น เพลงหน�าพาทย์ระดับช่ั�นกลาง 
และเพลงหน�าพาทยร์ะดบัช่ั�นสงู ใน
เช่ิงสังคีตลักษณ์วิเคราะห์ ทั�งเพลง
โหมโรงกลางวันโขนและโหมโรงกลาง
วนัละคร รวมทั�งหน�าทบัหน�าพาทย์
สำหรบัทำประกอบเพลง เพ่�อเพิ�มพนู
องค์ความรู�ด�านเพลงหน�าพาทย์ให�
สำหรับผูู้�ที�ศึกษาเพลงหน�าพาทย์
เปน็ลำดับ โดยแบ่งออกเป็นตอน ๆ   

สัังคีีตลักษณ์์วิเคีราะห์
เพัลงโหมโรงกลางวัน (ตอนที� ๑)

ตามความเหมาะสมของเน่�อหาที�นำ
ลงในรูปแบบของวารสาร

หากคุณูปการของบทความนี�
จักบังเกิดเป็นประโยช่น์สำหรับผูู้�ใฝ้่
รู�ทางวชิ่าการ ทั�งในด�านทฤษฎีแีละ
ด�านปฏิบัติเพลงหน�าพาทย์โหมโรง
กลางวันนี� ผูู้�เขยีนขออุทศิให�แด่ คณุ
พ่อหวน คงอิ�ม ครูแสวง มะลิเถา 
ครู พ.จ.ต. เย็น อ่องเอี�ยม ครูไสว 
ตาตะวาทิต ครูสมปอง แจ�งจรัส 
ครูมนัส ขาวปล่�ม ครูเช่่�อ ดนตรีรส 
ศลิปนิแหง่ช่าต ิครอูทุยั แก�วละเอยีด 
ศลิปนิแหง่ช่าต ิครพิูนจิ ฉายสวุรรณ 
ศิลปินแห่งช่าติ ครูสำราญ เกิดผู้ล 
ศลิปนิแห่งช่าติ ครูเรอ่งเดช่ พุ่มไสว 

ครูร�อยตรีสุรินทร์ สงค์ทอง ครูจิรัส 
อาจณรงค ์ศลิปนิแหง่ช่าต ิครอูนนัต์ 
สบฤกษ์ และครูอาจารย์ทกุท่านที�ไม่
ได�เอย่นามถงึทา่นซึ�งเปน็ผูู้�ถา่ยทอด
องค์ความรู�ทางเพลงหน�าพาทย์ให�
แก่ผูู้�เขียน ณ โอกาสนี�

โหมโรงพิิธีีกิรรมและโหมโรงมหรสพิ
ความหมายและความสำาคัญ

โหมโรง ตามความหมายของ
พจนานกุรม ฉบบัราช่บณัฑติยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ค่อ กิารัปรัะโคมดน์ตรัี
กิอ่ิ่น์มหรัสุพลิ่งโรัง; เพลิ่งเรัิ�มต้น์ขอิ่ง
กิารับรัรัเลิ่งหรัอ่ิ่กิารัแสุดง เพ่�อิ่บอิ่กิ
ใหท้ัรัาบว่าพิธีิหร่ัอิ่งาน์น์ั�น์ได้เริั�มขึ�น์
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แลิ่ว้ แบง่เปน็์หลิ่ายชน์ดิตามลิ่กัิษ์ณ์ะ
ขอิ่งงาน์มหรัสุพทัี�แสุดงแลิ่ะกิารั
บรัรัเลิ่ง เชน่์ โหมโรังเยน็์ โหมโรังเชา้ 
โหมโรังเทัศิน์ ์โหมโรังลิ่ะครั โหมโรัง
เสุภิา ในการแสดงมหรสพแต่ละ
ประเภท กำหนดให�เพลงโหมโรง
เป็นการเฉพาะตามการแสดง เช่่น 
โหมโรงโขน โหมโรงละคร โหมโรง
เสภา เป็นต�น นอกจากนี�ความหมาย
ตามรากศัพท์ในดนตรีตะวันตกที�มี
ความคล�ายกัน ค่อคำว่า โอเวอร์
เจอร ์(Overture) หมายถึง ดนตรี
ที�เล่นนำก่อนที�จะแสดงคอนเสิร์ต 
และพรีลูด (Prelude) หมายถึง 
การแสดงเบิกโรง เป็นต�น สำหรับ
โหมโรงในความหมายที�ทราบกนัโดย
ทั�วไปก็ค่อ เพลงชุ่ดที�เรียบเรียงขึ�น
ตั�งแต่ ๒ เพลงขึ�นไป เพ่�อบรรเลง
กอ่นที�จะเริ�มพธิักีรรมและการแสดง
มหรสพของไทย ซึ�งโหมโรงแตล่ะช่ดุ
จะมีรูปแบบ (Form) แตกต่างกัน
ตามลักษณะของการนำเข�าบรรเลง
ประกอบในพิธัีกรรมและการแสดง
มหรสพ

วตัถุประสงค์ของการบรรเลงเพลง
โหมโรงตามขนบของการบรรเลงกล่าว
คอ่ เปน็การประโคมดนตรกีอ่นการ
เริ�มพิธัีกรรมและการแสดงมหรสพ 
มีอยู่ด�วยกัน ๒ ประการ ค่อ

ประการแรก เป็นการอัญเช่ิญ
เทพยดาและสิ�งศักดิ�สิทธัิ�ให�มาประชุ่ม
สโมสรในพิธัี เพ่�อเป็นสิริมงคลแก่
เจ�าของงานตลอดจนผูู้�รว่มงานและ
ตัวผูู้�บรรเลงดนตรี

ประการที�สอง เป็นการป่าว
ประกาศให�คนทั�วไปรับทราบว่าสถานที� 
ที�มีการบรรเลงดนตรีนี�มีงานพิธัี
หร่อการแสดงมหรสพ เช่่น ได�ยิน
เสียงบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น ก็จะ
รบัทราบวา่บ�านนี�กำลงัจะมพีธิัสีงฆ้์ 
นิมนต์พระสงฆ์้มาเจริญพระพุทธั
มนต์เย็น ได�ยินเสียงบรรเลงเพลง

โหมโรงเช่�า ก็แสดงว่าบ�านนี�กำลัง
มพีธีิัในช่ว่งเช่�าหรอ่พธิัเีลี�ยงพระเช่�า 
หรอ่เพลงโหมโรงเพ่�อปา่วประกาศถึง
การแสดงมหรสพต่าง ๆ  เช่น่ เพลง
โหมโรงละคร เพ่�อประกาศว่ากำลัง
จะมีการแสดงละครเกิดขึ�น เพลง
โหมโรงโขน เพ่�อประกาศว่ามีการ
แสดงโขนเกิดขึ�น เป็นต�น

เพิลงโหมโรงพิิธีีกิรรม
เพลงโหมโรงพิธักีรรม แบ่งออก

ตามลกัษณะของการนำไปทำประกอบ
ในพิธัีกรรมต่าง ๆ ตามโอกาสและ
เวลา ดังนี�

เพุ่ลงโหมโรงเย็น เป็นการบรรเลง
กอ่นเริ�มพิธักีรรมสำหรับงานที�มกีาร
นิมนต์พระสวดมนต์เย็นหร่อเรียก
ว่า โหมโรงสวดมนต์เย็น ตามปกติ
ปี�พาทยจ์ะมาถงึบรเิวณงานกอ่นเวลา
พิธัีซึ�งเป็นในช่่วงเวลาบ่าย เพราะ
ต�องจัดเตรียมตั�งเคร่�องดนตรี เสร็จ
เรียบร�อยก็เริ�มโหมโรงเย็นเพ่�อป่าว
ประกาศให�ช่าวบ�านละแวกใกล�เคยีง
รู�ว่า ณ สถานที�นี�กำลังจะมีพิธัีการ
สวดมนต์เย็น และเป็นการอัญเช่ิญ
เทพยดามาร่วมสโมสรสันนบิาตเพ่�อ
ความเป็นสิริมงคลซึ�งเป็นเหตุผู้ลที�
สำคญั เพลงที�ใช่�โหมโรงนี�เปน็เพลง
ช่ดุซึ�งประกอบไปด�วยเพลงหน�าพาทย์
ต่าง ๆ เรียงลำดับไป ดังนี�

๑. สาธัุการ
๒. ตระ
๓. รัวสามลา
๔. เข�าม่าน
๕. ปฐม
๖. ลา
๗. เสมอ
๘. รัว
๙. เช่ิด ๒ ช่ั�น เช่ิดช่ั�นเดียว
๑๐. กลม
๑๑. ช่ำนาญ
๑๒. กราวใน

๑๓. ชุ่บ
๑๔. ลา
โหมโรงสวดมนต์เย็นจบแล�ว  

ปี�พาทย์จะทำเพลงเร่�องต่าง ๆ รับ
พระ หร่อทำเม่�อพระพร�อมเข�านั�ง
ประจำอาสน์เรียบร�อย เม่�อเจ�าภาพ
จุดธูัปเทียนบูช่าพระรัตนตรัย ให�
หยดุ พระสวดมนต์จบให�ทำกราวใน  
พระเตรียมจะเดินทางกลับให�ทำ
เพลงเชิ่ดกลอง แล�วหยุด จบหน�าที�
ในการประกอบพิธัีกรรมสวดมนต์
เย็นเพียงนี�

ในพธิักีรรมสวดมนตเ์ยน็ ปจัจบุนั
ใช่�ว่า พระสงฆ้์เจริญพระพุทธัมนต์
เย็น เป็นที�หมายรู�ว่าเป็นพิธัีมงคล 
กรณีที�มีพิธัีกรรมในเวลาเย็นที�เป็น
พธิับีำเพญ็กศุลฉลองอฐั ิหรอ่ทำบญุ
ประจำปีเกี�ยวกับบรรพบุรุษ และ
มีพระสงฆ้์มาสวดมนต์เย็น จะใช่�
คำว่า พระสงฆ้์สวดพระพุทธัมนต์ 
แต่ปี�พาทย์ทำเพลงอย่างพิธัีมงคล

พธิัทีี�มพีระสงฆ์้มาเจรญิพระพทุธั
มนต์เย็น แต่เดิมมาส่วนใหญ่จะ
เป็นพิธัีงานโกนจุก เม่�อผูู้�ที�แต่งจุก
ออกมายังที�ฟัังพระสวด ปี�พาทย์
ทำเพลงกลม

เพุ่ลงโหมโรงเช้า เป็นการทำ
ประกอบพธิักีรรมในช่ว่งเช่�า ซึ�งเปน็
งานส่บเน่�องมาจากวันก่อนที�เจริญ
พระพุทธัมนต์เย็น จะตัดเพลงตระ
ออก และเพลงอ่�น ๆ เหม่อนเพลง
โหมโรงเย็น ตามลำดับต่อไปนี�

๑. สาธัุการ
๒. รัวสามลา
๓. เข�าม่าน
๔. ปฐม
๕. ลา
๖. เสมอ
๗. รัว
๘. เช่ิด ๒ ช่ั�น เช่ิดช่ั�นเดียว
๙. กลม
๑๐. ช่ำนาญ
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๑๑. กราวใน
๑๒. ชุ่บ
๑๓. ลา
การทำเพลงโหมโรงเช่�าอีกรปูแบบ 

หนึ�ง ค่อ เริ�มทำตั�งแต่เพลงเสมอ 
ลำดับที� ๖ ถงึลำดับที� ๑๓ เพลงลา 
ใช่�เป็นเพลงโหมโรงเช่�าในพิธัีกรรม
ได�เหม่อนกัน และกระทำกันส่บมา
เหตุเพราะมีเวลาในก่อนเริ�มพิธัีใน
ช่่วงเช่�าไม่มาก หร่อใกล�เวลาที�พระ
สงฆ้์จะเจริญพระพุทธัมนต์

นอกจากนี�ยังมีเพลงสำหรับ
งานมงคลที�มีฤกษ์ตัดจุก ซึ�งมักจะ
ให�ฤกษ์เพ่�อประกอบพิธัีตัดจุกหร่อ
โกนจุกในเวลาเช่�าเป็นส่วนใหญ่ ไม่
ต�องโหมโรงตอนเช่�า จะทำเอาเม่�อ
พระช่ะยนัโตตดัจกุพร�อมกนัทเีดยีว 
โดยพระสงฆ้ท์ี�เปน็ประธัานในพธิัจีะ
เริ�มตัดจุกตามฤกษ์เป็นลำดับแรก 
ต่อจากนั�น บิดามารดา ปู่ย่า ตา
ยาย ญาตผิูู้�ใหญ ่จะขลบิผู้มและโกน
ผู้มจุกจนเสร็จเรียบร�อย มีเพลงที�
เรยีบเรียงเข�าชุ่ด และทำจนถึงเพลง
ช่ำนาญ แล�วหยุดรอ เพ่�อทำเพลง
ลงสรง ดังต่อไปนี� 

๑. สาธัุการ 
๒. กลม หร่อเหาะ 
๓. ช่ำนาญ แล�วหยุด 
๔. ทำเพลงลงสรง เม่�อโกนจกุ

เสร็จเรียบร�อยมาอาบน�ำมนต์ที�เบญจา 
๕. เวลาพระสงฆ์้ฉนัเช่�า ปี�พาทย์ 

ทำเพลงฉิ�ง เร่�องพระฉันเช่�า และ
เร่�องเพลงฉิ�งตอ่ไป จนพระฉนัเสรจ็ 
และอนโุมทนา กรวดน�ำรบัพร เม่�อ
พระสงฆ์้ทั�งปวงลกุจะกลบั ทำเพลง
ส่งพระ ๒ เพลง ค่อ เพลงพระเจ�า
ลอยถาด และเพลงกราวรำ ต่อ
จากพิธัีสงฆ์้ส่วนใหญ่จะมีทำขวัญ 
ปี�พาทย์ทำเพลงเร่�องทำขวัญ จน
เสร็จพิธัีการทำขวัญ

เพลงโหมโรงเยน็และเพลงโหมโรง
เช่�าสำหรับประกอบพิธีักรรม เป็น

เพลงที�มีคติความเช่่�อและมีความ
หมายในแต่ละเพลง ดังที�ปรากฏ
อยู่ในหนังส่อเพลงชุ่ดโหมโรงเย็น
ของกรมศิลปากรฉบับรวมเคร่�อง 
(๒๔๗๓: ๑-๒) ตามลำดับ ดังนี�

ลำดับ้ที่ ๑ เพุ่ลงสาธ่การ
เพลงสาธัุการ หมายถึง การ

น�อมกายและใจอภิวันทนาการแด่
พระรัตนตรัยและทวยเทพเจ�าผูู้�สูง
ศักดิ�ด�วยความเคารพ

ลำดับ้ที่ ๒ เพุ่ลงตระ
เพลงตระนี�ในสมัยโบราณใช่� 

“เพลงตระสันนบิาต” ซึ�งมคีวามหมาย 
แทนการกล่าวชุ่มนุมเทวดา เช่่น 
พระภิกษุสงฆ้์ อุบาสก อุบาสิกา 
เม่�อจะเริ�มพิธักีารอย่างใดอย่างหนึ�ง
ก็นิยมกล่าวชุ่มนุมเทวดาทางวาจา
ด�วยคาถา “สคัเค กาเม...ฯ” นบัวา่
เป็นการเหมาะสมที�สุด แต่มาภาย
หลัง ผูู้�บรรเลงเห็นว่ามีเพลงตระ
อยูม่าก จะใช่�แตเ่พลงตระสนันบิาต
กจ็ะดเูปน็การซ�ำซาก จงึเปลี�ยนไปใช่�
เพลงตระอ่�น ๆ  บรรเลงแทน และก็
ถอ่เป็นบญัญัตนิยิมต่อมา โดยเริ�มต�น 
ด�วยตระหญ�าปากคอก ตระปลาย
พระลักษณ์ และตระมารละม่อม 
ต่อจากนี�อาจแยกไปใช่�เพลงตระ
อ่�น ๆ ได�ตามแต่จะพอใจ แต่ความ
หมายของการบรรเลงเพลงตระกค็ง
เปน็เช่น่ที�ถอ่มาแตโ่บราณ คอ่ เช่ญิ
ชุ่มนุมเทวดา

ลำดับ้ที่ ๓ เพุ่ลงรัวสามลา 
เพลงรัวสามลา คำว่า “ลา” ใน

ศัพท์สังคีต มักหมายถึงว่า “จบ” 
หร่อ “ครั�ง” รัวสามลา ก็ค่อ รัว 
๓ จบ หร่อ ๓ ครั�ง มักกล่าวคาถา 
“ธัมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา” 
ในท�ายคำเชิ่ญชุ่มนุมเทวดาซ�ำเป็น 
๓ ครั�ง ใช่�เป็นเพลงประกอบกิริยา
แสดงอิทธัิฤทธัิ� แต่ในที�นี�หมายถึง
การกราบ ๓ ครั�ง

ลำดับ้ที่ ๔ เพุ่ลงต้นช่บ้ เพุ่ลง

เข้าม่าน
เพลงต�นชุ่บ เป็นทางฝ่้ายเทพเจ�า 

เฉพาะเพลงนี�หมายถึงเทพบริวารผูู้�
มหีน�าที�เข�าไปกราบทูลเทพเจ�าผูู้�เปน็
ใหญ่ให�ทรงทราบว่ามีผูู้�อัญเช่ิญมา

เพลงเข�าม่าน เปน็เพลงประกอบ
กิริยาที�เทพเจ�าผูู้�เป็นใหญ่เข�าสู่พระ
วสิตูรเพ่�อเตรยีมองคไ์ปสูม่ณฑลพธิัี
ตามอัญเช่ิญ

ลำดับ้ที่ ๕ เพุ่ลงปฐม
เพลงปฐม หมายความถึงการ

จัดขบวนเทพนิกรที�จะโดยเสด็จ
ลำดับ้ที่ ๖ เพุ่ลงลา
เพลงลา เปน็การแสดงว่าการจัด

ขบวนนั�นเสร็จเรียบร�อยแล�ว
ลำดับ้ที่ ๗ เพุ่ลงเสมอ และ 

ลำดับ้ที่ ๘ รัวลาเดียว
เพลงเสมอ รัวลาเดียว ตาม

ประเพณี เม่�อบรรเลงเพลงเสมอ จะ
ต�องมเีพลงรวัลาเดยีวตดิต่อกำกบัไป
ด�วย ในที�นี�ถอ่วา่เปน็เพลงประกอบ
กริยิาที�เทพเจ�าเสดจ็ออกจากวมิาน

ลำดับ้ที่ ๙ เพุ่ลงเชิด ๒ ชั�น 
และเชิดชั�นเดียว

เพลงเช่ิด ๒ ช่ั�น และเช่ิดช่ั�น
เดียว หมายถึง การมาของขบวน
เทพยดา คนธัรรพ์

ลำดับ้ที่ ๑๐ เพุ่ลงกลม
เพลงกลม ความหมายแสดง

ถงึการเสดจ็มาของเทพเจ�าผูู้�สงูศกัดิ� 
เช่่น พระอิศวร พระนารายณ์

อันดับ้ที่ ๑๑ เพุ่ลงชำนาญ
เพลงช่ำนาญ เป็นเพลงหน�าพาทย์ 

ประกอบการนมิิตสิ�งตา่ง ๆ  ให�มขึี�น 
แต่ที�นำมาบรรเลงในช่ดุโหมโรงเยน็
ตรงนี� นา่จะหมายถงึการประสาทพร
ของเทพเจ�าผูู้�สูงศักดิ�

อันดับ้ที่ ๑๒ เพุ่ลงกราวใน
เพลงกราวใน หมายถึง การ

เสด็จมาของเทพเจ�าฝ้่ายอสูร เช่่น 
ท�าวกุเวรเวสสุวรรณ

อันดับ้ที่ ๑๓ เพุ่ลงต้นช่บ้
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เพลงต�นชุ่บ การบรรเลงเพลง
นี�ซ�ำอีกครั�งหนึ�งในตอนนี� หมายถึง 
การประจุคมน์ของเจ�าพิธัีนั�น

อันดับ้ที่ ๑๔ เพุ่ลงลา
เพลงลา เป็นการแสดงว่าจบ

คำอัญเชิ่ญและเทพเจ�าได�เสด็จมา
พร�อมกันในมณฑลพิธัีแล�ว

เพุ่ลงโหมโรงเทศน ์ใช่�ทำสำหรบั
เพ่�อปา่วประกาศให�ช่าวบ�านทราบวา่ที�
บ�านหรอ่วัดจะมีพระสงฆ์้แสดงพระ
ธัรรมเทศนา และเป็นการอัญเช่ิญ
เทพยดาและสิ�งศักดิ�สิทธัิ�มาชุ่มนุม
กันในงานอีกด�วย เพลงชุ่ดโหมโรง
เทศน์ประกอบไปด�วยเพลงต่าง ๆ 
ดังนี� ๑) สาธัุการ ๒) กราวใน ๓) 
เสมอ ๔) เช่ิด ๒ ช่ั�น เช่ิดช่ั�นเดียว 
๕) ชุ่บ ๖) ลา

เม่�อพระที�แสดงธัรรมขึ�นธัรรมาสน์
เทศน ์ทำเพลงสาธักุาร จบการแสดง
พระธัรรมเทศนา ทำเพลงกราวรำ
หร่อเพลงเหาะแล�วเช่ิด ตามความ
เหมาะสม เพลงโหมโรงสำหรับทำ
ก่อนการเทศน์มหาช่าติ ใช่�เพลง
โหมโรงเช่�า พระขึ�นธัรรมาสน์ในทุก
กัณฑ์ทำเพลงสาธัุการ จบกัณฑ์ทำ
เพลงหน�าพาทย์ประจำกัณฑ์ ดังนี�

๑. กัณฑ์ทศพร - จบทำเพลง
สาธัุการ

๒. กัณฑ์หิมพานต์ - จบทำ
เพลงตวงพระธัาตุ

๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์ - จบทำ
เพลงพญาโศก

๔. กณัฑ์วนประเวศน์ - จบทำ
เพลงพญาเดิน

๕. กัณฑ์ชู่ช่ก - จบทำเพลง
เซ่นเหล�า 

๖. กัณฑ์จุลพน - จบทำเพลง
รัวสามลา

๗. กณัฑ์มหาพน - จบทำเพลง
เช่ิดกลอง

๘. กัณฑ์กุมาร - จบทำเพลง
เช่ิดฉิ�ง แล�วโอด ๓ หน 

๙. กัณฑ์มัทรี - จบทำเพลง
โอด แล�วทยอย กลับไปมา ๓ หน 
(ทยอยโอด)

๑๐. กัณฑ์สักบรรพ - จบทำ
เพลงเหาะ

๑๑. กัณฑ์มหาราช่ - จบทำ
เพลงกราวนอก

๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ - จบทำ
เพลงตระนอน หร่อตระบรรทมไพร

๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ - จบทำ
เพลงกลองโยน เช่ิดกลอง กราว
รำ  

เพลงโหมโรงเทศน์ เป็นเพลง
โหมโรงที�มีความสำคัญในโหมโรง
พธิักีรรมทางศาสนา ด�วยความที�คน
ไทยเรามีพระพุทธัศาสนาเปน็เคร่�อง
ยดึเหนี�ยวจติใจให�เปน็เคร่�องเตอ่นสติ
ที�จะปฏบิตัดีิปฏบิติัช่อบ การฟังัเทศน์
ฟัังธัรรมจงึเปน็บญุประเพณทีี�สำคญัคู่
สงัคมไทยมาตลอด เสยีงของวงปี�พาทย์ 
ที�มีกลองทัดตีอยู่ในวง จึงเป็นเสียง
สญัลักษณท์ี�ให�อาณตัสิญัญาณในราย
ละเอียดของงานพิธัี ซึ�งเป็นเร่�องที�
นักปี�พาทย์ทั�งหลายต�องตระหนักรู�
ไว� แม�นวา่ปจัจบุนัได�เส่�อมคลายและ
ไม่ได�เป็นที�นิยมสมสมัยแล�วก็ตาม

โอกาสในการทำเพลงโหมโรง
พิธัีกรรม มักจะเริ�มแต่เวลาเย็น 
ซึ�งเป็นวันแรกของงาน หร่อเรียก
อีกอย่างว่าวันสุกดิบ และต่อเน่�อง
เวลาเช่�าเป็นวันที� ๒ เพลงโหมโรง
เยน็จงึเปน็เพลงเริ�มพธิั ีและจะต�อง
ทำเพลงเร่�องเพลงช่�าเพ่�อเป็นเพลง
รบัพระ พระพร�อม มกัจะมีคำกล่าว
ถงึผูู้�ที�เริ�มเรียนปี�พาทย์วา่ “ถ�าเรียน
ปี�พาทย์ทำสวดมนต์เย็นฉันเช่�าได�ก็
ออกงานได�” ประเด็นในการวิเคราะห์
เร่�องของโหมโรงพิธัีกรรม เพลง
โหมโรงเย็น และเพลงโหมโรงเช่�า ซึ�ง
ต�องผู้า่นการครอบถงึ ๒ ขั�น ครอบ 
ในที�นี� เป็นที�เข�าใจในทางปี�พาทย์  
คอ่ ครูจบัมอ่ให�ตีเพลงตามลำดับขั�น 

ครอบขั�นที� ๑ ครอบเพลงสาธัุการ 
กค็อ่ ตอ่เพลงโหมโรงเช่�าให�ได�ทั�งช่ดุ 
โดยเว�นเพลงตระหญ�าปากคอก ซึ�ง
เป็นเพลงอยูใ่นลำดับที� ๒ ของเพลง
ชุ่ดโหมโรงเย็น โดยจะต�องผู้่านการ
ครอบจับม่อในขั�นที� ๒ เพลงตระ
หญ�าปากคอก กอ่น ดงันั�นการที�จะ
สามารถทำเพลงโหมโรงเย็น เพลง
โหมโรงเช่�า ได� หร่อที�เรียกกันว่า 
ทำสวดมนต์เย็นฉันเช่�าได� ก็ต�อง
ใช่�เวลาอย่างน�อย ๒ ปี เม่�อจับม่อ
เพลงสาธัุการแล�วเรียนเพลงในชุ่ด
โหมโรงเช่�าซึ�งมีเพลงอยู่ ๑๓ เพลง 
จากนั�นกจ็ะต�องต่อเพลงในพธิักีรรม
อ่�น ๆ  ได�แก ่เพลงพระเจ�าลอยถาด 
เพลงกราวรำ เรยีนเร่�องเพลงช่�าเพลง
เรว็ เพลงเร่�องเพลงฉิ�งพระฉัน เรียน
เร่�องของกระบวนการเพลงพิธักีรรม
ในภาคเช่�า และหลงัจากเพลงโหมโรง
เย็นแล�ว กส็ามารถจบัมอ่ตระโหมโรง
ได� เพลงตระโหมโรงตัวที� ๑ ที�เรยีก
ช่่�อว่าตระหญ�าปากคอก ส่วนใหญ่
จะจับม่อหร่อครอบขั�นที� ๒ แล�ว
ก็ต่อเพลงตระหญ�าปากคอก เม่�อ
นำเข�ามาเรียบเรียงเข�ากับเพลง
โหมโรงเช่�าก็จะได�เพลงโหมโรงเย็น
สำหรับประกอบพิธัีกรรมครบถ�วน
กระบวนความ แต่ในความเป็นจริง
แล�ว เพลงตระโหมโรง มิได�มีอยู่แต่
เพยีงเพลงตระหญ�าปากคอก แต่ยงั
มเีพลงตระที�อยูใ่นเพลงโหมโรงเยน็
อีกจำนวนมาก ซึ�งเป็นดังนี� เพ่�อที�
จะให�ผูู้�ที�เรียนในสายปี�พาทยไ์ด�เรยีน
รู�กระบวนการของเพลงตระโหมโรง 
กล่าวกันว่าควรจะได�อย่างน�อย ๗ 
ตวั หรอ่ ๗ องก์ ดงันี�จงึเปน็สิ�งหนึ�ง
ที�เป็นประเด็นให�ตระหนักรู� หันมา
ย�อนดูในสิ�งที�เราควรจะเรียนให�เป็น
ลำดับขั�นไม่ก�าวกระโดด เม่�อเรียน
เปน็ลำดบัขั�นไมก่�าวกระโดด จรงิอยู่
อาจจะไมทั่นการ ไม่สมสมยักบัการ
ที�จะต�องอยู่ในโลกปจัจบัุน แตก่ารที�



30

เรง่รีบลดัขั�นตอนหรอ่เร่งรดัเพ่�อที�จะ
ให�ก�าวข�ามไปเรยีนเพลงประเภทอ่�น ๆ   
จากประสบการณ์ของผูู้�เขยีนในฐานะที�
มปีระสบการณก์ารสอนสาขาปี�พาทย ์
มากว่า ๓๐ ปี ทำให�รู�ว่าไม่เกิด
ประโยช่น์อะไรแก่ผูู้�เรยีนที�เรยีนแบบ
ก�าวกระโดด เร่งรัด และหากไม่มี
ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถ 
ความคล่องตัว หร่อมีพรสวรรค์อยู่
ในตัวแล�ว สิ�งที�เกิดขึ�นค่อ ทำให�รส
ของดนตรี รสของเพลง ไม่เป็นไป
ตามที�ควรจะเป็น

เพิลง โหมโรงมหรสพิ
เพลงโหมโรงก่อนการแสดง

มหรสพที�มีมาแต่เดิม ก็ค่อ การ
แสดงโขน ละคร มีเพลงโหมโรง 
ทำก่อนที�การแสดงจะลงโรง เพลง
โหมโรงมหรสพ มชี่ว่งเวลา ๓ เวลา 
ได�แก่ โหมโรงเช่�า โหมโรงกลางวัน 
และโหมโรงเย็น เป็นที�เข�าใจว่าการ
แสดงมหรสพของไทยนั�น แต่เดิม
นยิมที�จะมีทั�งในภาคเช่�า ภาคกลาง
วนั และภาคเย็นหร่อค�ำ ซึ�งแตกต่าง
จากในปัจจุบัน ยุคสมัยเปลี�ยนไป 
ความเร่งรีบ ความจำเป็นในด�าน
ของเศรษฐกิจสังคม ทำให�การที�ต�อง
มมีหรสพแสดงในช่ว่งเวลาดังกล่าว
ถกูลดทอนลง และในบางอย่างก็ละ
เลกิไปเลย ข�อดทีี�ยงัสามารถสบ่ทอด
ทำนองทางเพลงในเพลงช่ดุโหมโรง
มหรสพทั�ง ๓ ช่ว่งเวลานี�ไว�ได� แม�น
วา่การแสดงนั�นไม่ได�มช่ี่วงเวลาในการ
แสดง หร่อถ�ามีเวลาที�จะแสดงทั�ง 
๓ เวลา ก็ไม่ได�นำเพลงโหมโรงมา
ทำก่อนเริ�มการแสดง แม�แต่โหมโรง
กลางวันที�ได�ยินได�ฟังัอยูใ่นปจัจบุนัก็
มเีพียงโหมโรงกลางวันละครเท่านั�น 
ซึ�งมรีายละเอียดแตกต่างจากโหมโรง
กลางวันโขน

เพลงโหมโรงมหรสพนี� ได�รวบรวม
เพลงหน�าพาทย์ตั�งแต่ช่ั�นต�นจนถึงช่ั�น

สงูมาเรียบเรียงทำเป็นเพลงโหมโรง
ก่อนการแสดง นัยสำคัญที�นำเพลง
ช่ั�นสงูมาค่อได�มีโอกาสทบทวนเพลง
สำคญัในสถานการณ์จรงิ ซึ�งแตเ่ดมิ
นั�นการที�จะซกัซ�อมเพลงหน�าพาทย์
ที�รวบรวมอยูเ่ปน็กลุม่ หร่อไมอ่ยูใ่น
กลุ่ม เป็นหน�าพาทย์เกร็ด ก็จะไม่
ค่อยได�ยินได�ฟัังหร่อว่านำมาซ�อม
มาตีมาทำเล่นแบบพร�ำเพร่�อ ไม่มี
ที�มาที�ไป เปน็ขนบของคนปี�พาทยท์ี�
เม่�อพักการแสดงภาคเช่�า จะแสดง
ในภาคกลางวัน ก็ทำเพลงโหมโรง
กลางวัน เม่�อจบภาคกลางวันก็จะ
พัก แล�วไปแสดงในเวลาเย็นหร่อ
เวลาค�ำ ก็จะทำเพลงโหมโรงเย็น
หรอ่โหมโรงค�ำ ซึ�งมีหลักฐานในการ
เรยีบเรียงเพลงในชุ่ดโหมโรงมหรสพ
ทั�ง ๓ ช่ว่งเวลา จากเอกสารบันทึก
การประช่มุกรรมการตรวจสอบเพลง
ไทยบันทึกเป็นโน�ตสากล ครั�งที�  
๒๙/๒๔๗๙ ดังนี�

โหมโรงเย็น ๕ เพลง
๑. ตระสันนิบาต แล�วรัว
๒. เข�าม่าน ทำ ๖ เที�ยว แล�ว

ลงลา
๓. กราวใน
๔. เช่ิด
๕. กราวรำ
โหมโรงเช้า ๙ เพลง
๑. ตระสันนิบาต แล�วรัว
๒. เข�าม่าน ทำ ๖ เที�ยว ลงลา
๓. เสมอ แล�วรัว
๔. เช่ิด
๕. กลม
๖. ช่ำนาญ ๒ ท่อน
๗. กราวใน
๘. ชุ่บ 
๙. กราวรำ
โหมโรงกลางวันโขน ๑๔ เพลง
๑. กราวใน
๒. เสมอข�ามสมุทร แล�วรัว
๓. เช่ิด

๔. ชุ่บ แล�วลงลา
๕. กระบองกัน แล�วรัว
๖. ตะคุกรุกร�น
๗. ใช่�เร่อ แล�วรัว
๘. ปลูกต�นไม� แล�วรัว
๙. คุกพาทย์ แล�วรัว
๑๐. พันพิราพ
๑๑. ตระสันนิบาต
๑๒. เสี�ยน ๒ เที�ยว
๑๓. เช่ิด ประถม แล�วรัว
๑๔. บาทสกณุ ีปลายลงกราวรำ
โหมโรงกลางวันละคร มีเพลง

ดังต่อไปนี�
๑. กราวใน
๒. เสมอข�ามสมุทร
๓. รัวสามลา
๔. เช่ิด ๒ ช่ั�น เช่ิดช่ั�นเดียว
๕. ชุ่บ
๖. ลงลา แล�วรัว
๗. กระบองกัน แล�วรัว
๘. ตะคุกรุกร�น แล�วรัว
๙. ปลูกต�นไม� แล�วรัว
๑๐. ใช่�เร่อ แล�วรัว
๑๑. โล� แล�วรัว
๑๒. เหาะหรอ่โคมเวียน แล�วรัว
๑๓. แผู้ละ แล�วรัว
๑๔. เช่ิดฉาน แล�วรัว
๑๕. วา
การศกึษาเพลงโหมโรงมหรสพ 

มขีั�นตอนในการปฏบิตักิอ่นการเรยีนรู�
โดยต�องผู้า่นการครอบจบัมอ่ขั�นที� ๓ 
ซึ�งเปน็ขนบของสายปี�พาทย ์ครจูบั
ม่อให�ตีเพลงตระบองกัน เป็นเพลง
ที�อยู่ในเพลงโหมโรงกลางวันละคร 
แล�วต่อเพลงในชุ่ดโหมโรงกลางวัน
ละคร จบ รวมทั�งเพลงโหมโรงเย็น 
เพลงโหมโรงเช่�า จงึเรยีนเพลงโหมโรง
กลางวนัโขน ในลำดบัตอ่มา ซึ�งต�อง
ผู้่านการครอบขั�นที� ๔ ครูจับม่อตี
เพลงบาทสกุณี เรียนรู�เพลงในชุ่ด
โหมโรงกลางวันโขน ดังนั�นจึงเห็น
ได�ว่าขั�นตอนที�จะเข�ามาสู่การเป็นผูู้�
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มหีน�าที�ในการบรรเลงประกอบการ
แสดงละครและการแสดงโขนได� ต�อง
เรยีนรู�เพลงโหมโรงมหรสพทั�ง ๓ ช่ว่ง
เวลาไปพร�อม ๆ กัน เพราะแต่เดิม
มา การแสดงโขนจะดำเนนิเร่�องด�วย
การพากย ์เจรจา และแสดงทา่ทาง

ในเพลงหน�าพาทย์ เพลงโหมโรง
มหรสพนั�นเป็นเพลงชุ่ดที�เรียบเรียง
ด�วยเพลงหน�าพาทย์ในการแสดง
เข�าทุกเพลง ผูู้�ที�ผู้่านกระบวนการ
ครอบและเรียนรู�ต่อเพลงโหมโรง
กลางวนัละคร เพลงโหมโรงกลางวนั 

โขน แล�วนั�น เป็นการแสดงให�เห็น
วา่เปน็ผูู้�ที�ได�ผู้า่นขั�นตอนหรอ่เปน็การ
เล่�อนระดับช่ั�นของการเรียนเพลง
หน�าพาทย์ ซึ�งจะเป็นประตูเข�าสู่
การบรรเลงหน�าพาทย์ประกอบพิธัี
ไหว�ครูต่อไป ดังนี�แลฯ
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MUSIC RE-DISCOVERY

เรื่อง:
จิตร์ กาวี (Jit Gavee)
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภิัฏเชียงใหม่

มนุษย์/ดนตรี/หนังสัือ
ตอนที� ๔ ประวัต่ดนตรีล้านนา

ฮันั์ส์ุ เพน์ธ์ิ อิ่ดตีน์กัิจิารึักิลิ่า้น์น์า 
คลิ่งัขอ้ิ่มลูิ่จิารักึิลิ่า้น์น์า สุถาบนั์วจิิยั
สุังคม มหาวิทัยาลิ่ัยเชียงใหม่ ได้
อิ่ธิบิายถึงคำว่า ลิ่า้น์น์า หร่ัอิ่ล้ิ่าน์น์า 
ไทัย วา่เปน็์คำพ่�น์เมอ่ิ่งใชเ้รัยีกิอิ่าณ์า
บรัเิวณ์ทัี�ปรัะกิอิ่บด้วยเมอ่ิ่งกิลิุ่ม่หน์ึ�ง 

ซึ่ึ�งถา้จิะเทัยีบกิบัปจัิจิบุนั์กิค็อ่ิ่บรัเิวณ์
ภิาคเหน์่อิ่ขอิ่งปรัะเทัศิไทัย พรั้อิ่ม
ทัั�งดิน์แดน์บางสุ่วน์ขอิ่งปรัะเทัศิ
พม่า ปรัะเทัศิจิีน์ แลิ่ะปรัะเทัศิลิ่าว 
เมอ่ิ่งหลิ่วงขอิ่งลิ่า้น์น์าสุว่น์ใหญไ่ดแ้กิ่
เชียงใหม่...

ในห�วงเวลาหลายร�อยปีที�ผู้า่นมา 
อาณาจักรล�านนาได�ผู้่านเหตุการณ์
สำคัญต่าง ๆ อันสั�งสมก่อให�เกิด
วัฒนธัรรม ประเพณี จารีตที�ฝ้ัง
รากลึก และหลายสิ�งก็ยังคงได�รับ
การส่บทอดปฏิบัติกันต่อมาจนถึง
ปจัจุบนั เม่�อกาลเวลาผัู้นเปลี�ยนไป 
ระบบการเม่องการปกครองมีการ
เปลี�ยนแปลง อาณาจกัรล�านนาได�ถูก
ผู้นวกรวมเข�ากับรัฐไทยซึ�งต่อมาจึง
กลายเป็นส่วนหนึ�งของประเทศไทย 
โดยมีที�ตั�งอยู่ทางตอนเหน่อของ
ประเทศไทย เป็นที�รู�จักดีในฐานะ
สถานที�ทอ่งเที�ยวอนัมปีระวัตศิาสตร์
ยาวนาน มีวัฒนธัรรมประเพณีที�
งดงาม มีอากาศที�หนาวเย็นเป็น
ที�ต�องตาต�องใจแก่ผูู้�มาเย่อนยิ�งนัก

อกีหนึ�งเสนห่ส์ำคญัที�ทำให�ความ
เปน็ล�านนานั�นมคีวามน่าดงึดดู นั�น
คอ่เสยีงสำเนยีงที�ออกมาจากเคร่�อง
ดนตรตีามระเบยีบแบบแผู้นของดนตรี
ที�เรียกกันว่า “ดนตรีล�านนา” อันมี
ทั�งความไพเราะ ประวตัศิาสตรค์วาม
เปน็มา ไปจนถงึแนวความคดิประเดน็
ต่าง ๆ  ที�น่าสนใจ แต่ก็ปฏิเสธัไม่ได�
วา่เอกสาร หนงัสอ่ ตำรา ที�อธับิาย
ถงึความเปน็ดนตรลี�านนานั�นมนี�อย
เหลอ่เกิน บทความ มนุษย์/ดนตรี/
หนงัสอ่ ในตอนนี� จงึจะขอนำเสนอ
หนงัสอ่เลม่สำคญั หนึ�งในหนงัสอ่ไม่
กี�เล่มที�กลา่วถงึประวตัดินตรลี�านนา
อย่างครอบคลุมมากที�สุดเล่มหนึ�ง 
คอ่ หนงัสอ่ “ประวตัดินตรลี�านนา” 
โดย ผูู้�ช่่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ 
สมจันทร์

 
หนัังสือ้ประวัติดนัตรีล้านันัา

เกี�ยวกับผูู้�เขียน ผู้ศ.สงกรานต์ 
สมจนัทร ์เปน็ช่าวเช่ยีงใหมโ่ดยกำเนดิ 
มพี่�นเพอยูท่ี�อำเภอดอยหลอ่ จงัหวดั
เช่ยีงใหม ่มคีวามผู้กูพนักับการดนตรี
มาตั�งแต่ยังเป็นนักเรียน ได�รับการ
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ฝ้ึกฝ้นทางดนตรีทั�งดนตรีไทยและ
ดนตรีล�านนา ก่อนที�จะสำเร็จการ
ศึกษาขั�นสูงค่อ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ดุรยิางคไ์ทย) มหาวทิยาลยัราช่ภฏั
เช่ียงใหม่ และศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ดนตรี) สาขาดนตรีวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปจัจุบนั ผูู้�ช่ว่ย
ศาสตราจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ 
เปน็อาจารยป์ระจำสาขาวิช่าดนตรี
ศกึษา มหาวทิยาลยัราช่ภฏัเช่ยีงใหม่

กอ่นผู้ลงานประวัตดินตรีล�านนา 
เลม่นี� อาจารยส์งกรานตไ์ด�มผีู้ลงาน 
ออกมามากมาย ทั�งหนงัสอ่ บทความ 
ไปจนถึงกิจกรรมทางดนตรีล�านนา 
ซึ�งเป็นรากฐานหนึ�งของหนังส่อ
ประวัติดนตรีล�านนาเช่่นกัน ไม่ว่า
จะเป็นหนังส่อดนตรีล�านนาบาง
บท (๒๕๕๘), หนังส่อเพลงไทยใน
ดนตรีล�านนา จากโน�ตพ่อครูอินตา  
ณ ลำปาง (๒๕๕๔), โครงการ “ดนตรี
ล�านนาปิ�กบ�าน” รบัมอบข�อมลูดนตรี
ล�านนาจาก “พ่อครูจริยะ” หร่อ
อาจารย์เจอรัลด์ ไดค์ (Gerald P. 
Dyck) นักมานุษยดนตรีวิทยาช่าว
อเมริกนัที�เข�ามาศึกษาดนตรีในสังคม
ไทย จากประเทศสหรฐัอเมรกิา มา
จัดทำฐานข�อมูลดนตรีออนไลน์ใน
เวบ็ไซตห์อจดหมายเหตดุนตรลี�านนา  
เจอรัลด์ ไดค์ www.music.cmru.
ac.th/archive 

ประวัติดนตรีล�านนา อาจารย์
สงกรานต์ได�ปรารภภายในคำนำผูู้�
เขยีนวา่ หนงัสอ่เลม่นี�จะไมส่ามารถ
เกิดขึ�นได�เลย หากไม่มีคำพูดที�ว่า 
“ดนตรีล�านนาไม่ค่อยมีอะไร” ด�วย
ประโยคนี�เองที�นำไปสู่ข�อสงสัย 
การส่บเสาะค�นหา และวิเคราะห์
สังเคราะห์จนกลายมาเป็นหนังส่อ
เล่มนี� อาจารย์สงกรานต์ช่ี�ให�เห็น
ถงึปัญหาของการขาดแคลนหนังสอ่
ที�เกี�ยวข�องกับประวัติศาสตร์ดนตรี
ล�านนาว่าไม่ใช่่เพราะขาดหลักฐาน 
เพราะสงัคมล�านนานั�นมกีารบนัทกึ
เร่�องราวตา่ง ๆ  ออกมาหลายรปูแบบ 
มาโดยตลอดจึงมิได�ขาดแคลนซึ�งหลกั
ฐาน แต่ปัญหาที�แท�จริงค่อผูู้�คนยัง
ไม่ค่อยสนใจประวัติศาสตร์

“…ดเูหมอ่ิ่น์ว่า งาน์เขียน์เกิี�ยวกิบั 
ปรัะวัติศิาสุตรั์ทัางดน์ตรัีลิ่้าน์น์าน์ั�น์ 
เป็น์งาน์เขียน์ทัี�หายากิแลิ่ะเขียน์ได้
น์อ้ิ่ยหน์า้ เพรัาะกิล่ิ่าวกินั์ว่ามขีอ้ิ่จิำกิดั
ด้าน์หลัิ่กิฐาน์? ซึึ่�งเป็น์เร่ั�อิ่งทัี�สุวน์
ทัางกิบัพฒัน์ากิารัทัางสัุงคมล้ิ่าน์น์า 
ทัี�มีกิารัจิดบัน์ทัึกิมาโดยตลิ่อิ่ด ไม่
วา่จิะเป็น์รูัปแบบขอิ่งใบลิ่าน์ พบัสุา 
หรั่อิ่แม้แต่จิารัึกิ ปัญหาจิึงไม่ได้อิ่ยู่
ทัี�หลิ่ักิฐาน์ แต่ปัญหาอิ่ยู่ทัี�ว่าเรัาไม่
คอ่ิ่ยสุน์ใจิเรั่�อิ่งรัาวทัางปรัะวตัศิิาสุตรั์ 
ไม่ว่าจิะเป็น์ปรัะวัติศิาสุตรั์แห่ง
ชาติ ปรัะวัติศิาสุตรั์ทั้อิ่งถิ�น์ ยิ�งเป็น์
ปรัะวัติศิาสุตรั์ดน์ตรัีใน์ทั้อิ่งถิ�น์ด้วย
แลิ่้ว จิึงเป็น์ปัญหาสุำคัญขอิ่งกิารั
ศิึกิษ์าดน์ตรีัลิ่้าน์น์าใน์ปัจิจุิบัน์ เรัา
จิะอิ่ธิบิายเรั่�อิ่งขอิ่งเรัาใหผู้อ้ิ่่�น์ฟงัได้
อิ่ยา่งไรัหากิเรัายงัไมม่กีิารัศิกึิษ์าเรั่�อิ่ง
ขอิ่งเรัาอิ่ยา่งจิรังิจิงั แลิ่ะน์ั�น์น์ำมาสูุ่
หนั์งสุอ่ิ่ ‘ปรัะวตัดิน์ตรัลีิ่า้น์น์า’ เลิ่ม่
น์ี�...” (สงกรานต์ สมจันทร์, คำนำ
ผูู้�เขียน)

หนังส่อประวัติดนตรีล�านนา 
ตีพิมพ์ขึ�นในปีพุทธัศักราช่ ๒๕๕๙ 
พมิพท์ี�บรษิทัจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 
จำกัด มีความหนา ๓๑๔ หน�า มี
ผูู้�ทรงคุณวุฒทิั�งทางด�านล�านนาศึกษา
และดนตรเีปน็ผูู้�เขียนคำนยิม คำนำ
เสนอ ได�แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคณุ 
นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล,  
ศาสตราจารย ์ดร.ธัเนศวร ์เจรญิเม่อง, 
ผูู้�ช่่วยศาสตราจารย์ประสิทธัิ�  
เลียวสิริพงศ์, อาจารย์ ดร.สนอง  
คลงัพระศร ี(ปจัจบุนัดำรงตำแหนง่
ผูู้�ช่่วยศาสตราจารย์) และนายมาลา 
คำจันทร์ ศลิปินแห่งช่าติ มหีน�าปก
เปน็ภาพวาดลายเส�นวงปี�จมุประกอบ
การฟั้อนเทียนที�เม่องลิม (Moeng 
Lim) ประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๙-๒๔๑๑ 
จากหนังสอ่ Voyage d’exploration 
en Indo-Chine: effectue pendant 
les annees 1866, 1867 et 1868 
เน่�อภายในตัวเล่มแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม
หลัก ๆ และมีการแตกเน่�อหาย่อย
ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี�

๑. บ้ทนำ
- การแบ่งยุคสมัยทางดนตรี

ล�านนา
- เอกสารและหลักฐานที�ใช่�ใน

การศึกษาประวัติดนตรีล�านนา
- งานเขียนสำคัญเกี�ยวกับ

ประวัติดนตรีล�านนา
- ปญัหาในการศกึษาดนตรลี�านนา
- ความรู�พ่�นฐานเกี�ยวกบัล�านนา
๒. ดนตรสีมยัอาณาจกัรลา้นนา 

ถึงึสมัยพุ่ม่าปกครอง พุ่.ศ. ๑๘๓๙-
๒๓๑๖

- ดนตรีล�านนา: อาณาจักร
ล�านนายคุต�น พ.ศ. ๑๘๓๙-๑๘๙๗

- ดนตรีในยุคทองของล�านนา
ถึงยุคเส่�อม พ.ศ. ๑๘๙๘-๒๑๒๑

- ดนตรลี�านนายคุพม่าปกครอง 
พ.ศ. ๒๑๒๑-๒๓๑๖

- สรุป: พัฒนาการของดนตรี

อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์
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สมัยอาณาจักรล�านนาจนถึงสมัย
พม่าปกครอง

- เคร่�องดนตรีและวงดนตรีใน
สมยัอาณาจกัรถงึสมยัพมา่ปกครอง

๓. ดนตรีล้านนาช่วงต้นสมัย
เจ้าเจ็ดตน พุ่.ศ ๒๓๑๗-๒๔๕๖

- ดนตรีในช่่วง “ฟั้�นม่าน”
- ประกาศให�พระสงฆ้์ห�าม

เล่นดนตรี
- ดนตรีของช่าวเม่อง
- การเริ�มต�นดนตรไีทยในล�านนา
- สรุป: พัฒนาการของดนตรี

ล�านนาสมัยเจ�าเจ็ดตน
- เคร่�องดนตรีและวงดนตรีล�านนา 

ต�นสมัยเจ�าเจ็ดตน
๔. ดนตรีล้านนาช่วงสมัย

พุ่ระราชชายา เจ้าดารารัศมี พุ่.ศ. 
๒๔๕๗-๒๔๘๒

- พระราช่ช่ายา เจ�าดารารัศมี
- การดนตรีช่่วงสมัยพระราช่

ช่ายา เจ�าดารารัศมี
- อิทธัิพลดนตรีล�านนาใน

ดนตรีไทย
- ดนตรีของช่าวเม่อง
- ปฐมบทดนตรีตะวันตกใน

ล�านนา
- สรุป: พฒันาการทางดนตรีใน

ช่ว่งสมยัพระราช่ช่ายา เจ�าดารารศัมี
- เคร่�องดนตรีและวงดนตรีล�านนา 

สมัยพระราช่ช่ายา เจ�าดารารัศมี
๕. ดนตรลีา้นนาปจัจบ่้นั พุ่.ศ. 

๒๔๘๒-ปัจจ่บ้ัน
- ดนตรีล�านนายุคก่อนแบบแผู้น 

(pre-classic)
- ดนตรีล�านนายุคแบบแผู้น 

(classic)
- ดนตรีล�านนายุคคลี�คลาย
 - เคร่�องดนตรีและวงดนตรีล�านนา 

ปัจจุบัน
สาระน่าสนใจอนัปรากฏในหนงัสอ่

ประวตัดินตรีล�านนาที�ผูู้�เขียนยกมา
เป็นตวัอย่าง เป็นเน่�อหาในส่วนของ
ดนตรลี�านนาช่่วงสมัยพระราช่ช่ายา 
เจ�าดารารัศมี พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๘๒ 

ซึ�งนบัเป็นช่่วงเวลาส�าคญัที�ถูกยกเป็น
หมุดหมายหลักอันหนึ�งของประวัติ
ดนตรีล�านนา ด�วยเหตุที�ว่ามีการ
ปรากฏทั�งหลักฐานเช่ิงประจักษ์ มี
บุคคลร่วมสมัยที�สามารถให�ข�อมูลได� 
ยงัไม่รวมไปถงึการศกึษาที�เจาะจงใน
ช่่วงเวลาดงักล่าวที�มจี�านวนหลายช่ิ�น

ช่่วงเวลาของดนตรลี�านนาช่่วง
สมัยพระราช่ช่ายา เจ�าดารารัศมี ยงั
เกดิปรากฏการณ์ที�ดนตรีในวัฒนธัรรม
อ่�นได�เริ�มเข�ามามีบทบาทในพ่�นที�
ของดนตรีล�านนา ไม่ว่าจะเป็นการ
ดนตรีไทยที�ถกูน�าเข�ามาโดยพระราช่
ช่ายา เจ�าดารารศัม ีอนัมีการรบัเอา
ครดูนตรไีทยขึ�นมาสอนในคุ�ม ท�าให�
เกดิการเปลี�ยนแปลงทางดนตร ีและ
เกิดการประดิษฐ์ผู้ลงานทางดนตรี
และนาฏศิลป์ มีการสะท�อนให�เห็น
ถึงพระราช่นิยมในดนตรีราช่ส�านัก

“…แมว้า่พรัะรัาชชายา เจิา้ดารัา
รััศิมี จิะทัรังศิึกิษ์ากิารัดน์ตรัีไทัย
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แลิ่ะได้เข้าไปอิ่ยู่ใน์วังหลิ่วง เรีัยน์รัู้
ธิรัรัมเน์ยีมรัาชสุำน์กัิสุยามอิ่ยา่งเตม็
ทัี� แต่ปรัากิฏว่าครัั�น์เม่�อิ่เสุด็จิกิลิ่ับ
เชียงใหม่เป็น์กิารัถาวรัใน์ป่ พ.ศิ. 
๒๔๕๗ มกัิปรัากิฏงาน์ดน์ตรันี์าฏศิลิิ่ป์
น์พิน์ธิใ์น์ชว่งน์ี�ทัี�ไดร้ับัอิ่ทิัธิพิลิ่พม่าเปน็์

จิำน์วน์มากิ เชน่์ ฟอ้ิ่น์มา่น์มุย้เซึ่ยีงตา  
เป็น์ต้น์ คงมีแต่รัะบำซึ่อิ่แลิ่ะฟ้อิ่น์
เงี�ยวทัี�ใชว้ธิิคีดิแบบดน์ตรัไีทัยใน์กิารั
ปรัะพัน์ธ์ิ น์อิ่กิจิากิน์ี�ไม่ปรัากิฏว่าทัรัง
ปรับัปรุังหร่ัอิ่พัฒน์าวงดน์ตรีัพ่�น์เมอ่ิ่ง  
คงปรัากิฏเพียงกิารัปรับัปรุังน์าฏศิลิิ่ป์ 

แลิ่ะนิ์ยมดน์ตรัแีบบรัาชสุำน์กัิสุยาม
มากิกิว่า...” (สงกรานต์ สมจันทร์, 
๒๕๕๙: ๒๐๔)

นอกจากนั�นในเวลาของดนตรี
ล�านนาช่่วงสมัยพระราช่ช่ายา เจ�า
ดารารศัม ียงัมกีารเข�ามาของดนตรี
ตะวนัตก หร่อบ�างเรียกดนตรีฝ้รั�งนี� 
อยา่งเปน็รปูธัรรมช่ดัเจนมากยิ�งขึ�น 
จากการที�เริ�มมีการเข�ามาเผู้ยแพร่ 
ศาสนาคริสต์จากกลุม่มิช่ชั่นนารีช่าว
ตะวนัตกเข�ามาตั�งถิ�นฐานและไมใ่ช่เ่ผู้ย
แพร่แค่หลักคำสอนแต่รวมไปถึงสห
วิทยาความรู�ต่าง ๆ รวมถึงความรู� 
ทางการดนตรี อันลงหลักปักฐาน
และแพรก่ระจายความรู�ทางดนตรอีนั
นี�ไปยังโรงเรยีนที�ได�กอ่ตั�งขึ�นเช่น่กนั

“…ดน์ตรีัสุากิลิ่เรัิ�มเขา้มาใน์ล้ิ่าน์น์า 
จิากิกิารัเผยแพรั่ศิาสุน์าครัิสุต์ขอิ่ง 
มิชชัน์น์ารัีน์ิกิายโปรัเตสุแตน์ต์ เรัิ�ม
ทัี�เชียงใหม่กิ่อิ่น์กิรัะจิายไปยังพ่�น์ทัี�
อิ่่�น์ ๆ มีกิารัเรัียน์ขับรั้อิ่งปรัะสุาน์
เสุยีงอิ่ยา่งฝ่รัั�งเกิดิขึ�น์ น์อิ่กิจิากิน์ี�วง
แตรัวงทัหารัเรัิ�มต้น์ขึ�น์ทัี�คุ้มเจิ้าบุญ
วาทัยว์งษ์ม์าน์ติย ์เมอ่ิ่งน์ครัลิ่ำปาง 
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กิ่อิ่น์แพรั่กิรัะจิายแลิ่ะคลิ่ี�คลิ่ายเป็น์
วงแตรัวงชาวบ้าน์ น์อิ่กิจิากิน์ี�สุถาน์
ศิกึิษ์าขอิ่งรัฐับาลิ่แลิ่ะมิชชนั์น์ารัตีา่ง
มกีิารัเรีัยน์กิารัสุอิ่น์ดน์ตรีัเกิดิขึ�น์ มี
วงแตรัวงทัั�งทัี�โรังเรัียน์ปรัิน์สุ์รัอิ่ย
แยลิ่ส์ุวิทัยาลิ่ัย โรังเรีัยน์ยุพรัาช
วิทัยาลิ่ัย แลิ่ะทัี�โรังเรัียน์ฝ่ึกิหัด
ครัูกิสิุกิรัรัมปรัะจิำมณ์ฑลิ่พายัพ 
(มหาวิทัยาลัิ่ยรัาชภัิฏเชียงใหม่ใน์
ปจัิจุิบนั์)...” (สงกรานต ์สมจนัทร,์ 
๒๕๕๙: ๒๐๔-๕)

เน่�อหาสาระของดนตรลี�านนาที�
ยกมานี� เป็นเพียงส่วนเล็กน�อยนิด
จากหนังสอ่เล่มนี� ยงัคงมีรายละเอียด
ปลกียอ่ยที�นา่สนใจและรอคอยให�ผูู้�
อ่านทุกท่านเข�ามาทำความรู�จักกบั
ดนตรีล�านนาให�มากยิ�งขึ�น

สรุป
หนงัสอ่ “ประวติัดนตรลี�านนา” 

โดยอาจารยส์งกรานต์ สมจันทร ์นบั
เป็นข�อพิสูจน์หนึ�งที�แสดงให�เห็นถึง

ความมุ่งมั�น ความรัก และความ
เคารพ ต่อภูมิปัญญาทางดนตรี
ที�บรรพบุรุษได�ปฏิบัติสร�างระบบ
แบบแผู้นกอ่รา่งเปน็ดนตรลี�านนาที�
ยงัคงมผูีู้�คนสบ่ทอด สามารถกลา่ว
ได�วา่การมาถึงของหนังส่อ “ประวัติ
ดนตรีล�านนา” เล่มนี�จะช่ว่ยสร�างคุณ
ประโยช่น์ต่อวงการดนตรีล�านนาได�
อยา่งไมม่ขี�อสงสยั และยงัเปน็ผู้ลงาน 
ที�อทุศิแกบ่รรพช่นดนตรีล�านนาด�วย
ความเคารพรักได�เป็นอย่างดี

ทา่นผูู้�อา่นสามารถเข�าถึงหนงัสอ่
เล่มนี�ได�โดยไม่เสียค่าใช่�จ่าย โดย
ใช่�ฐานข�อมูลคลังข�อมูลดิจิทัลของ
มหาวทิยาลยัธัรรมศาสตร ์ที�ให�บรกิาร
สบ่ค�นเอกสารฉบบัเตม็ (Thammasat 
University Digital Collections) 
ภายใต�การบริหารจัดการของหอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธัรรมศาสตร์ ซึ�ง
สามารถค�นหาโดยใช่�คำวา่ “ประวตัิ
ดนตรีล�านนา” นอกจากนั�นในฐาน
ข�อมูลเดียวกันนี�เอง ท่านผูู้�อ่านยัง
สามารถติดตามหนังส่ออ่�น ๆ ที�

เปน็ผู้ลงานของอาจารยส์งกรานตไ์ด�
เช่่นกัน ค่อ ดนตรีล�านนา: บางบท  
และมานุษยวิทยาดนตรีล�านนา

ในตอนต่อไป หนังส่อหร่อส่�อ
สิ�งพิมพ์ช่ิ�นใดจะถูกนำมาเสนอใน
บทความช่ดุ มนุษย/์ดนตร/ีหนงัสอ่ 
นี� โปรดติดตามตอนต่อไปครับ

เอ้กิสารอ้้างอ้ิง
Hans Penth. (2000). A Brief  
 History of Lan Na: Civilizations  
 of North Thailand. Chiang  
 Mai: Silkworm Books.
สงกรานต์ สมจันทร์. (๒๕๕๙).  
 ปรัะวตัดิน์ตรัลีิ่า้น์น์า. เช่ยีงใหม:่  
 คณะมนุษยศาสตร์ และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 ราช่ภัฏเช่ียงใหม่.

ภาพประกอบบางส่วนภายในหนังส่อ
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CLASSICAL GUITAR

เรื่อง:
สุวิช กลิ่นสมิทธิิ� (Suvich Klinsmith)
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชากีตาร์คลาสสิก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การวางตำาแหน่งมือขุวา 
(Right Hand Position) 
ขุองนักกีตาร์

ในคริสต์ศตวรรษที� ๑๖ มีประเภทเคร่�องสายที�
ใช่�เทคนิคการเล่นคล�ายคลึงกับกีตาร์ในปัจจุบัน มีถิ�น
กำเนิดในทวีปยุโรป ได�แก่ เคร่�องดนตรีลูท กีตาร์ และ
วีเวล่า ซึ�งในแต่ละประเทศจะมีช่่�อเรียกที�แตกต่างกัน
ออกไป เทคนคิสว่นใหญท่ี�ใช่�จะเปน็การตคีอรด์ประกอบ
บทเพลงเต�นรำหร่อใช่�ประกอบในการขับร�อง ต่อมาได�
มีวิวัฒนาการรูปแบบเทคนิคม่อขวาเกิดขึ�นใหม่ เพ่�อ
รองรับสไตล์ของดนตรีและตามความต�องการของผูู้�
ประพันธั์เพลง

ในคริสตศ์ตวรรษที� ๑๖ และ ๑๗ การวางตำแหน่ง
มอ่ขวาได�ถกูแบง่ออกเปน็สองรปูแบบด�วยกนั คอ่ รปูแบบ 
แรก นิ�วหวัแม่มอ่ (p) อยู่ภายในฝ่้าม่อ (ดูในภาพุ่ที ่๑) 
รปูแบบที�สอง นิ�วหวัแม่มอ่อยูภ่ายนอกฝ้า่มอ่ (ดใูนภาพุ่
ที่ ๒) ทั�งสองแบบมีการวางนิ�วก�อยไว�ที�ด�านหน�าของ 
ซาวนบ์อรด์ (soundboard) ระหวา่งโรเซท็ (rosette) 
กบับริดจ์ (bridge) เพ่�อให�ตำแหน่งของมอ่มั�นคง ไม่มี
การเคล่�อนที�ไปมาได� (Tyler, 1980, p. 77)

ภาพที� ๑

ภาพที� ๒

วิธีัการปฏิบัติดังกล่าวได�ถ่อปฏิบัติมาจนถึงปลาย
คริสต์ศตวรรษที� ๑๘ จนกระทั�งในต�นคริสต์ศตวรรษ
ที� ๑๙ ได�มีความคิดเห็นการวางม่อขวาที�แตกต่างจาก
เดมิ โดยหลกีเลี�ยงการพกันิ�วก�อยที�ซาวน์บอร์ด เพ่�อให�
มอ่ขวามอีสิรภาพในการเล่นมากขึ�น การเปลี�ยนแปลง
รูปแบบของการวางม่อขวาแบบใหม่นี�จึงเป็นต�นแบบ
และที�มาของเทคนิคการเล่นกีตาร์ที�มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่�องมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที� ๒๑

กิารวางตำาแหนั่งมือ้ขวาขอ้งซอ้ร์
เฟัอรน์นัโด ซอร ์(Fernando Sor; ค.ศ. ๑๗๗๘-

๑๘๓๙) นักกีตาร์ช่าวสเปน ซอร์เป็นผูู้�ริเริ�มแนวความ
คดิแบบใหมใ่นการวางตำแหนง่ของมอ่ขวา โดยกลา่วว่า 
มีบางกรณีที�เขาต�องการใช่�นิ�วก�อยพักไว�ที�ซาวน์บอร์ด 
ด�านล่างของสายที�หนึ�ง เพ่�อที�จะช่่วยให�นิ�วหัวแม่ม่อ 
(p) ของม่อขวาสามารถเล่นแนวทำนองของโน�ตใน
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ในขณะเดียวกันจุดที�เก่�อหนุนของนิ�วม่อขวาจะอยู่ที�
ปลายแขนกับข�อม่อของม่อขวาเท่านั�น โดยไม่ต�องใช่�
นิ�วก�อยพักไว�บนซาวน์บอร์ด อากวาโดกล่าวเสริมถึง
ผู้ลเสียต่อการพักนิ�วก�อยว่าทำให�ลดระดับของการสั�น
สะเท่อนของเสียงกีตาร์ลงอีกด�วย

 

ภาพที� ๔ (ที�มา: Aguado , 1981, Pl. 2)

นอกจากนี�อากวาโดได�แนะนำการวางตำแหนง่ของ
มอ่ขวาโดยให�ผูู้�เลน่วางปลายแขนด�านขวาไว�ที�ขอบด�าน
บนของกีตาร์ ให�ข�อศอกแยกออกจากลำตัวของผูู้�เล่น 
ดนัม่อขวาไปที�ซาวนบ์อรด์ โดยไมใ่ห�ปลายแขนเคล่�อนที� 
ให�ข�อมอ่งอเลก็น�อย นิ�วมอ่เหยยีดตรงไปเปน็เส�นตรงกบั
ปลายแขน โดยไมใ่ห�นิ�วมอ่เอยีงไปทางบรดิจ ์(bridge) 
สงัเกตได�จากรูปภาพที� ๕.๒ อากวาโดแนะนำการวางม่อ
ขวาที�ถูกต�องว่าควรจะเป็นแบบในรูปภาพภาพที� ๕.๑ 
และ ๕.๓ โดยให�นิ�วม่อขวาอยู่ห่างจากบริดจ์ประมาณ
หกนิ�วม่อ (Jeffery, 1979, p. 15)

แนวเบสที�มีความเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที�ตามด�วยนิ�ว
ช่ี� (i) และนิ�วกลาง (m) อย่างเช่่นโน�ตสามพยางค์ (p 
i m) โดยให�เหตุผู้ลวา่ วธิักีารปฏบิติัเช่น่นี�จะช่ว่ยให�นิ�ว
อยู่ในท่าที�เตรียมพร�อมเหมาะสม เน่�องจากนิ�วอยู่ใกล�
กับสายกีตาร์ได�มากที�สุด

การวางตำแหน่งของม่อขวาของซอร์ได�อธิับายไว�
ดังนี� นิ�วม่อขวาที�อยู่หน�าสายกีตาร์ไม่ควรโค�งงอมาก
เกินไป (ดูในภาพุ่ที่ ๓) การใช่�นิ�วดีดสายกีตาร์เพ่�อ
ทำให�เกิดเสียงนั�นทำเช่่นเดียวกับการกำม่อ แต่ไม่ควร
กำไว�ทั�งหมด นิ�วหวัแมม่อ่ไมค่วรเคล่�อนที�เข�าไปอยูข่�าง
ในฝ่้าม่อ แต่ให�ไขว�กับนิ�วช่ี�หร่อสัมผัู้สกันที�ปลายนิ�ว 
ซอร์แนะนำว่าให�ยกม่อขวาขึ�นเล็กน�อยในแนวด�านข�าง
นิ�วก�อย เพ่�อให�นิ�วช่ี�และนิ�วหัวแม่ม่อขนานกับแนว A 
และ B (Sor, 1832, p. 12)

ภาพที� ๓ (ที�มา: Sor, 1832, p. 12)

กิารวางตำาแหนั่งมือ้ขวาขอ้งอ้ากิวาโด
ดิโอนิซีโอ อากวาโด (Dionisio Aguado; ค.ศ. 

๑๗๘๔-๑๘๔๙) นักกีตาร์ช่าวสเปน อากวาโดเป็นนัก
กตีารต์�นแบบของการวางตำแหนง่มอ่ขวาที�ใช่�กันอยูใ่น
ปจัจุบนั ตรงกันข�ามกับเพ่�อนร่วมสมัยอย่างเช่่นซอร์ ที�
ยงัใช่�นิ�วก�อยพกัไว�ที�ซาวนบ์อรด์ ดงัที�กลา่วไว�ในเบ่�องต�น 
อากวาโดยกเลิกการพักนิ�วก�อยทั�งหมดและได�คิดรูปแบบ 
การวางมอ่ขวาโดยให�เหตผุู้ลวา่ การใช่�อปุกรณไ์ตรพอด 
(tripod) (ดูในภาพุ่ที่ ๔) สามารถช่่วยให�กีตาร์อยู่ใน
ตำแหนง่ที�ผูู้�เลน่ต�องการ ไมเ่คล่�อนที�ไปมาในขณะปฏบิตัิ 
และมีความมั�นคง อกีทั�งสะดวกต่อการเล่�อนมอ่ขวาไป
มาอยา่งคลอ่งแคลว่โดยไมเ่กดิผู้ลกระทบตอ่การปฏบิตัิ 
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ภาพที� ๗ (ที�มา: Pujol, E., & Ophee, M., 1983, p. 
55)

ภาพที� ๘ (ที�มา: Pujol, E., & Ophee, M., 1983, p. 
55)

กิารวางตำาแหนั่งมือ้ขวาขอ้งเซโกิเวีย
องัเดรส ์เซโกเวยี (Andrés Segovia; ค.ศ. ๑๘๙๓-

๑๙๘๗) เซโกเวียได�ให�ความสำคัญกับม่อขวาไว�อย่าง
ช่ัดเจน โดยกล่าวว่า การวางม่อขวาที�ถูกต�องจะช่่วย
ส่งผู้ลให�ผูู้�เล่นสามารถผู้ลิตเสียงที�ไพเราะในการเล่นได�
เปน็อย่างดี แขนด�านขวาของผูู้�เลน่ (ต�นแขนและปลาย
แขน) ต�องมีความผู้่อนคลาย ดูเป็นธัรรมช่าติให�มาก
ที�สดุ มอ่ขวาปลอ่ยห�อยทิ�งลงมาให�ข�อมอ่โค�ง นิ�วมอ่ขวา
ตั�งฉากกับสายกีตาร์ และข�อโคนนิ�วม่อ (knuckles) 
ขนานกับสายกีตาร์ (ดูในภาพุ่ที่ ๙) เซโกเวียได�กล่าว
ว่า การวางท่าม่อขวาที�ผู้ิดจะส่งผู้ลต่อการเล่น ค่อนิ�ว
ม่อขวาจะไม่มีพลังในการดีดสายให�ได�ดีและมีเสียงที�
เบา นอกจากนี�แล�วเซโกเวียจะให�ข�อมอ่ขวาโค�งอยูห่่าง

ภาพที� ๕ (ที�มา: Aguado , 1981, Pl. 2)

กิารวางตำาแหนั่งมือ้ขวาขอ้งตาร์เรกิาร์และปูโยล
แอมิลิโอ ปูโยล (Emilio Pujol Vilarrubi; ค.ศ. 

๑๘๘๖-๑๙๘๐) เป็นนักกีตาร์ นักประพันธั์เพลง และ
นักดนตรีวิทยา ช่าวสเปน เรียนกีตาร์กับตาร์เรการ์ 
(Francisco Tárrega) ได�รวบรวมเทคนิคการเล่น
กีตาร์กับแนวคิดของตาร์เรการ์ที�เกี�ยวข�องกับดนตรี 
จัดทำเป็นตำราเรียนกีตาร์เผู้ยแพร่ในระหว่างปี ค.ศ. 
๑๙๓๓-๑๙๗๒ โดยได�แนะนำวธิัปีฏบิตักิารวางตำแหนง่
มอ่ขวาดงันี� ให�ผูู้�เลน่ใช่�ต�นแขนท่อนล่างของมอ่ขวาเปน็
สว่นที�ใช่�เก่�อหนนุมอ่ขวา โดยปลอ่ยให�ข�อมอ่และมอ่ทิ�ง
ห�อยแขวนไว�อยา่งเปน็ธัรรมช่าตใิห�มากที�สดุ โดยเฉพาะ
ข�อมอ่ขวาควรให�โค�งอยู่หา่งจากซาวนบ์อรด์ประมาณ ๔ 
เซนตเิมตร (ดใูนภาพุ่ที ่๖) สำหรบัข�อมอ่ขวาจากด�าน
ซ�ายถงึด�านขวาควรขนานกบัสายกตีาร ์(ดใูนภาพุ่ที ่๗) 
ส่วนนิ�ว i m a และนิ�วก�อย หร่อ e ให�อยู่ในฝ้่าม่อตั�ง
เป็นมุมฉากกับสายกีตาร์ นิ�ว p ตั�งฉากกับนิ�ว i โดย
ให�สมัผู้สักันที�ข�อสุดท�ายของทั�งสองนิ�ว (ดูในภาพุ่ที ่๘) 
สุดท�ายนิ�ว i m และ a ควรอยู่เป็นแนวเดียวกันให�
เปน็เส�นในแนวตรง และให�มีช่ว่งระหว่างนิ�วเท่ากันเม่�อ
วางนิ�วลงบนสายกีตาร์

ภาพที� ๖ (ที�มา: Pujol, E., & Ophee, M., 1983, p. 
55)
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ภาพที� ๑๑

กิารวางตำาแหนั่งมือ้ขวาขอ้งไรอ้ันั
ไรอัน ล ี(Ryan Lee) นกักีตารช์่าวอเมรกินั เขยีน

หนงัสอ่ The Natural Classical Guitar (1984) ไรอัน 
มีวิธัีการวางม่อขวาที�แตกต่างจากเซโกเวีย เขาได�
อธับิายถงึรายละเอยีดและข�อคดิตา่ง ๆ  โดยยดึหลกัวธิัี
ธัรรมช่าติงา่ย ๆ  ไรอันได�แนะนำการวางมอ่ขวาโดยให�ดู
เป็นธัรรมช่าตมิากที�สดุ ให�ความสำคัญกบัความสมดลุ
ของกล�ามเน่�อ โดยหลีกเลี�ยงการเกร็งหร่อผู้่อนคลาย
ของกล�ามเน่�อไม่ให�มีมากหร่อน�อยจนเกินไป เขาได�ยก
ตวัอยา่งการใช่�มอ่ขวาทำงานในชี่วติประจำวัน เช่น่ วธิักีาร
จบัหรอ่หยิบสิ�งของต่าง ๆ  เราจะสังเกตเห็นได�วา่ข�อมอ่ 
จะมีลักษณะที�ตรง ไม่โค�งงอ ทำให�ม่อสามารถปฏิบัติ
หน�าที�ได�อย่างมีประสิทธัิภาพมากกว่าข�อม่อที�โค�งงอ

ในการเริ�มต�นของการวางตำแหน่งม่อขวา ไรอัน
แนะนำให�ผูู้�เล่นวางปลายแขนด�านขวาไว�ที�ขอบด�าน
บนของลำตัวกีตาร์ (upper part) ต่อจากนั�นให�ผูู้�เล่น
กำม่อขวา ให�ทำม่อเหม่อนกับการจับหูหิ�วกล่องกีตาร์ 
(ดูในภาพุ่ที่ ๑๒) สังเกตข�อม่อขวาจะมีลักษณะที�ตรง
ตามแบบอยา่งที�ได�กลา่วในเบ่�องต�น แตส่ำหรบัในกรณี
ของการใช่�ม่อขวาในการเล่นกีตาร์อาจจะต�องมีการ
เปลี�ยนแปลงรูปแบบของการวางม่อเพ่�อให�สะดวกต่อ
การใช่�เลน่ ผูู้�เลน่ควรคลายนิ�วมอ่ที�กำเอาไว� โดยปลอ่ย
ให�งอเปน็ธัรรมช่าต ิแล�วให�วางนิ�ว p ไว�ที�สายที�สี� นิ�ว i 
สายที�สาม นิ�ว m สายที�สอง นิ�ว a สายที�หนึ�ง ข�อม่อ
งอออกเล็กน�อย ให�นิ�วมอ่สัมผัู้สกับสายกีตาร์เพ่�อสะดวก
ตอ่การเลน่ (ดใูนภาพุ่ที ่๑๓ และ ๑๔) นอกจากนี�ไรอนั 
ได�กล่าวเสรมิเกี�ยวกบัการวางมอ่โดยให�ส่วนข�อบนสดุของ

จากซาวน์บอร์ดประมาณ ๓-๔ นิ�ว โดยวัดจากด�านใน
ของข�อมอ่ สว่นปลายนิ�วมอ่ขวาจะทำมุมกบัสายกีตาร์
ประมาณ ๘๐ องศา เพ่�อผู้ลิตเสียงที�ดีจากการดันสาย
ของนิ�วม่อขวา (ดูในภาพุ่ที่ ๑๐)

ภาพที� ๙

ภาพที� ๑๐

จากภาพุ่ที่ ๑๑ นิ�วโป้ง (p) กับนิ�วช่ี� (i) เป็นรูป
กากบาทเหม่อนกับรูปสามเหลี�ยมที�ตัวอักษร a ส่วน
นิ�วช่ี� (i) นิ�วกลาง (m) และนิ�วนาง (a) เอียงเข�าไปหา 
ฟังิเกอรบ์อรด์ สำหรบันิ�วก�อยวางให�ตั�งฉากกบัสายกตีาร์
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ภาพที� ๑๔

ภาพที� ๑๕

ไรอนัได�ให�รายละเอียดกับการวางตำแหน่งของนิ�วโป้ง  
โดยทั�วไปแล�วปัญหาที�เกิดขึ�นส่วนใหญ่เกิดจากการที�ผูู้�
เลน่ไมไ่ด�ให�ความสำคญัหรอ่ใสใ่จกบัตำแหนง่ของนิ�วโปง้
มากนัก ในทางปฏิบัติ นิ�วโป้งควรที�จะสามารถทำงาน
ร่วมกับนิ�วอ่�น ๆ ได�ด�วยกันเป็นอย่างดี จากภาพุ่ที่ 
๑๖ เหน็ได�วา่นิ�วโปง้จะเบี�ยงไปด�านซ�ายตรงกนัข�ามกับ
นิ�วอ่�น ๆ ในการวางตำแหน่งของนิ�วโป้งโดยลักษณะนี�
เป็นการหลีกเลี�ยงไม่ให�นิ�วพันกันในขณะที�ผูู้�เล่นปฏิบัติ
การ สำหรับระยะห่างระหว่างนิ�วโป้งกับนิ�วอ่�น ๆ นั�น 
ต�องขึ�นอยู่กับความยาวของนิ�วโป้งของแต่ละบุคคล ผูู้�
เลน่ที�มนีิ�วโปง้ยาวก็จะมรีะยะห่างจากนิ�วอ่�น ๆ  มากกวา่
ผูู้�เล่นที�มนีิ�วโปง้ที�สั�นกวา่ ไรอนัได�ให�คำแนะนำในการวาง
ตำแหน่งของนิ�วโป้งกับนิ�วอ่�น ๆ ว่า ระยะห่างควรจัด
ให�เป็นกลางที�สุด ค่อไม่มากหร่อน�อยไป โดยยังอ�างถึง
ไดนามิกรีแล็กเซเช่ิน (dynamic relaxation) กับการ

นิ�วมอ่ (knuckles) ขนานกบัสายกตีารน์ั�นอาจไมม่คีวาม
จำเป็น เน่�องจากผูู้�เล่นแต่ละคนมีลกัษณะมอ่ที�แตกตา่ง 
กันไป ความยาวของปลายแขน ตลอดจนรูปแบบ 
ของเล็บนิ�วม่อ ตามปกติแล�วผูู้�เล่นส่วนใหญ่ใช่�เล็บกับ
เน่�อดนัสายกตีารอ์อกทางมมุซ�ายของนิ�วม่อ (ดจูากภาพุ่
ที ่๑๕) ลกัษณะของมอ่จะเอยีงไปทางด�านซ�าย ไรอนัมี
ความคิดเห็นเกี�ยวกับเร่�องของนิ�วมอ่ขวา เขาได�แนะนำ
ให�ผูู้�เล่นเรียงนิ�วม่อให�แนบช่ิดกันโดยเฉพาะที�ปลายนิ�ว
ม่อของแต่ละนิ�ว โดยให�เหตุผู้ลว่าเพ่�อให�นิ�วม่อดูเป็น
ธัรรมช่าติ ทำให�นิ�วม่อมีความแข็งแรง ไม่เกร็ง ทำให�
ไม่ต�องออกแรงจนเกินความจำเป็น อีกทั�งยังมีความ
เหมาะสมในการเล่นอาร์เพจจีโอและคอร์ด สุดท�ายไร
อันได�กล่าวถึงความสำคัญของการวางม่อในลักษณะ
นี�ว่าทำให�ม่อขวามีกำลัง ทำให�ผูู้�เล่นสามารถควบคุม
อารมณ์และความรู�สึกของดนตรีได�ตามความต�องการ

ภาพที� ๑๒

ภาพที� ๑๓
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ภาพที� ๑๗

ภาพที� ๑๘

ภาพที� ๑๙

ทำงานของนิ�วโปง้ ไรอันได�อธับิายเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัข�อมอ่ 
ของผูู้�เลน่ โดยแนะนำวา่ผูู้�เลน่ไมค่วรยกข�อมอ่ขึ�นสงูหรอ่
ต�ำไป ควรให�ข�อม่องอเล็กน�อย ประมาณ ๔-๕ นิ�ว ตั�ง
ฉากกับซาวน์บอร์ด

ภาพที� ๑๖

กิารวางตำาแหนั่งมือ้ขวาขอ้งดันัแคนั
ช่าลส ์ดนัแคน (Charles Duncan) นกักตีารช์่าว

อเมรกินั เขยีนเกี�ยวกบัเทคนคิการเลน่กตีาร ์The Art of 
Classical Guitar Playing ในช่ว่งยุค ๑๙๘๐ ดนัแคน 
มีแนวคิดและวิธัีการวางม่อขวาที�ไม่แตกต่างจากไรอัน
มากนัก เขาแนะนำให�ผูู้�เลน่ใช่�กระจกเงาในการมองเห็น
ตำแหนง่ของการวางมอ่ที�ถกูต�อง ขั�นตอนตอ่ไปดนัแคน 
ให�ผูู้�เล่นกำหมัดมอ่ขวา (ดูในภาพุ่ที ่๑๗) สงัเกตข�อมอ่
กบัข�อบนสดุของนิ�วจะเปน็แนวเส�นตรง วางมอ่ที�กำเอา
ไว�ให�ช่ดิกบัสายกตีาร ์แล�วคอ่ย ๆ  คลายนิ�วมอ่ออก โดย
ให�ปลายนิ�ว a สัมผู้ัสกับสายที�หนึ�ง m สัมผู้ัสกับสาย
ที�สอง และ i สายที�สาม ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน
นั�น ข�อม่อ ด�านหลังม่อ และปลายแขนจะอยู่เป็นแนว
เดียวกัน ผูู้�เล่นยกข�อม่อขึ�นเล็กน�อยให�เป็นแนวโค�ง 
(ดูจากภาพุ่ที่ ๑๘) ดันแคนแนะนำให�ผูู้�เล่นบีบนิ�วม่อ 
เข�าด�วยกัน โดยเฉพาะนิ�วก�อยนั�นควรให�แนบไว�กับนิ�วนาง  
(ดูในภาพุ่ที่ ๑๙) การใช่�ลูกปิงปองเป็นอุปกรณ์หนึ�ง
ที�ดันแคนแนะนำ เพ่�อให�ได�รูปแบบม่อที�ถูกต�อง (ดูใน
ภาพุ่ที่ ๒๐)
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ภาพที� ๒๐
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CLASSICAL GUITAR

เรื่อง:
ชินวัฒน์ เต็มค�าขวัญ (Chinnawat Themkumkwun)
ศิลปนิกีตาร์คลาสสิกชาวไทยในระดับูนานาชาติ
ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เทศกาลกีตาร์คีลาสัสั่กระดับุโลก ตอนที� ๑ 
Koblenz International Guitar 
Competition “Hubert Käppel” 
ประเทศเยอรมนี

กตีารค์ลาสสกิเปน็เคร่�องดนตรี
ที�ได�รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
แทบจะทั�วทุกมุมโลกนั�นได�มีการ
จัดเทศกาลดนตรีและการแข่งขัน
กีตาร์คลาสสิกในระดับนานาช่าติ
อยา่งมากมาย ไมว่า่จะเปน็ Guitar 
Foundation of America ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา International Guitar 
Competition “Michele Pittaluga” 
ประเทศอติาล ีInternational Guitar 
Competition “Francisco Tarrega” 
ประเทศสเปน หร่อในทวีปเอเช่ีย
อยา่ง Tokyo International Guitar 
Competition ประเทศญี�ปุน่ โดยแต่ละ

เทศกาลล�วนมีความพิเศษที�แตกต่าง
กันออกไป อย่างไรก็ตาม ถ�าพูดถึง
การแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับโลก
ที�เปน็หนึ�งในงานที�ได�รับการยอมรับ
ที�สดุของประเทศเยอรมนี Koblenz 
International Guitar Competition 
จะต�องเปน็หนึ�งในช่่�อแรก ๆ  ที�ผูู้�คน
ในวงการล�วนกลา่วถงึอยา่งแนน่อน

ปัจจัยในักิารกิำาหนัดความยิ�งใหญ่
ขอ้งงานั

๑. มูลค่าของรางวัล
งานประกวดในระดับใหญ่ของ

โลกมักมีเงินรางวัลตั�งแต่หลักพัน

ยูโรไปจนถึงมากกว่าหลักหม่�นยูโร 
ขึ�นอยู่กับการสนับสนุนของสปอน
เซอร์ในแต่ละปี รวมถึงปัจจัยอ่�น ๆ 
ในภาคธัุรกิจ สำหรับงาน Koblenz 
นั�น มีเงินรางวัลอยู่ที�สามพันยูโร
สำหรับรางวัลช่นะเลิศ สองพันยูโร
สำหรบัรางวลัรองช่นะเลศิ และหนึ�ง
พันยูโรสำหรับรางวัลที�สาม รวม
ถึงสายกีตาร์คลาสสิกจากแบรนด์ 
Savarez (บริษัทผู้ลติสายกตีารจ์าก
ประเทศฝ้รั�งเศส) และ D’addario 
(บริษัทผู้ลิตสายกีตาร์และอุปกรณ์
ดนตรีจากประเทศสหรัฐอเมริกา) 
รวมกว่าห�าสิบชุ่ด
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๒. ค่ณค่าของรางวัล
คณุคา่ของรางวัลในงานประกวดนั�นเปน็

สิ�งที�วดัเปน็มลูคา่ได�ยาก ไมว่า่จะเปน็โอกาส
ในการได�บันทึกเสียงกับค่ายเพลงดัง การ
ได�แสดงคอนเสิร์ตในเวทีต่าง ๆ มากมาย 
การได�เซ็นสัญญาเป็นศิลปินของบริษัทสาย
กตีารค์ลาสสกิ และโอกาสอ่�น ๆ  ในเส�นทาง
ดนตร ีสำหรับงาน Koblenz ปลีา่สุด (ค.ศ. 
๒๐๒๒) ประกอบไปด�วยโอกาสในการบันทกึ
เสียงกับค่าย Tonmeister รวมถึงการทัวร์
คอนเสิร์ตตามมหาวิทยาลัยด�านดนตรีช่ั�น
นำในประเทศเยอรมนีทั�งหมดห�าคอนเสิร์ต 
และการทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศบราซิล 
รางวัลที�เป็นคุณค่าจึงเป็นสิ�งที�สร�างมูลค่า
ให�แก่ตัวของศิลปินได�ในอนาคต

๓. ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
การได�รบัการยอมรบัในวงการไมส่ามารถ

สร�างขึ�นได�ในระยะเวลาอนัสั�น งานกตีารค์ลาสสกิ 
ระดบัโลกสว่นใหญล่�วนมปีระวตัศิาสตรค์วาม
เปน็มาที�ยาวนานไม่ต�ำกว่าสิบป ีสำหรับงาน 
Koblenz นั�นได�มกีารจัดขึ�นมาเปน็ระยะเวลา
ทั�งหมด ๓๐ ปีเต็ม

Koblenz เป็นช่่�อของเม่องเม่องหนึ�ง
ในประเทศเยอรมนี ตั�งอยู่บริเวณลุ่มแม่น�ำ 
ไรน์ (Rhine River) งานจัดขึ�นครั�งแรก
เม่�อปีคริสต์ศักราช่ ๑๙๙๒ โดยครูสอน
กีตาร์คลาสสิกนามว่า Georg Schmitz 
ในอดีตกาลนั�นได�ใช่�ช่่�อว่า Internationales 
Pfingstseminar ในภาษาเยอรมนั ที�ม ีFrank 
Haunschild นักกีตาร์แจ๊ส และ Hubert 
Käppel ศาสตราจารย์ด�านกีตาร์คลาสสิก 
เป็นครูสอนในเทศกาลคนแรก ๆ เม่�อกาล
เวลาผู้่านไป เทศกาลนี�ก็ได�เติบโตและมีช่่�อ
เสียงมากขึ�นในวงกว�าง จนกระทั�งในปคีรสิต์
ศักราช่ ๒๐๐๔ ทางงานประกวดได�เปลี�ยน
ช่่�องานเปน็ Koblenz International Guitar 
Competition “Hubert Käppel” เพ่�อเป็น
เกยีรตใิห�แก ่Hubert Käppel ศาสตราจารย์
ด�านกีตาร์คลาสสิก ผูู้�ซึ�งมีคณุปูการต่อวงการ
กีตาร์คลาสสิกของประเทศเยอรมนี

ความนา่สนใจของงาน Koblenz นั�น คอ่
การใส่ความเป็นกจิกรรมทางการศึกษาลงไป 

Georg Schmitz ผูู้�จัดงาน

Hubert Käppel ครูกีตาร์คลาสสิกคนแรกในเทศกาล
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จนได�ช่่�อว่า Koblenz International 
Guitar Festival and “Academy” 
ภายในงานประกอบไปด�วยการแสดง
คอนเสิร์ตโดยศิลปินกีตาร์คลาสสิก 
การเรียนการสอนแบบมาสเตอร์
คลาส (Masterclass) ซึ�งเป็นการ
เรยีนการสอนแบบตวัตอ่ตวัที�สามารถ
เข�าไปนั�งช่มได� การเรยีนการสอนแบบ
บรรยาย (Lecture) ที�จะเปลี�ยน
หัวข�อไปตามความสนใจในแต่ละปี 
การแสดงนทิรรศการของร�านค�าต่าง ๆ   
และเคร่�องดนตรีจากช่่างทำกีตาร์
คลาสสกิ รวมถึงกจิกรรมอ่�น ๆ  ที�จดั
ขึ�นตามโอกาสพเิศษในแตล่ะป ีด�วย
กิจกรรมที�มากมายเหล่านี�จึงทำให�
สถึานที่จัดงานของงาน Koblenz 
มีทั�งหมดสามแห่ง ได�แก่

๑. Rhein-Mosel-Halle
สถานที�นี�เปน็หอแสดงหลกัในการ

จดังาน กจิกรรมตา่ง ๆ  สว่นใหญม่กั
จดัขึ�นที�นี� ไมว่่าจะเปน็การประกวด

สอน อย่างไรก็ตาม ผูู้�สมัครทั�งสอง
แบบสามารถเข�าร่วมการแข่งขันได�
เหม่อนกัน

*Active Participant สุามารัถ
เข้ารั่วมกิิจิกิรัรัมใน์งาน์ได้ทัั�งหมด

*Passive Participant สุามารัถ
เข้ารั่วมกิิจิกิรัรัมได้ทัั�งหมด ยกิเว้น์
มาสุเตอิ่รั์คลิ่าสุ ทัี�สุามารัถทัำได้
เพียงเข้าชมกิารัเรีัยน์กิารัสุอิ่น์ใน์
ฐาน์ะคน์ดูเทั่าน์ั�น์

๓. Kurfürstliches Schloss
Kurfürstliches Schloss เปน็

ปราสาทใหญ่ สวยงามตระการตา 
เป็นสถานที�หลักในการจัดแสดง
คอนเสริต์ในยามค�ำ รวมถงึสำหรบั
จัดประกวดแข่งขันในรอบช่ิงช่นะ
เลิศ ด�วยความกว�างขวางและการ
ออกแบบจึงทำให�ห�องแสดงที�นี�มี
ความก�องกงัวานเหมาะสมกบัเสยีง
กีตาร์คลาสสิกโดยไม่จำเป็นต�องใช่�
ระบบเคร่�องขยายเสียง

Rhein-Mosel-Halle

ในทุกรอบการแข่งขัน (ยกเว�นรอบ
ช่ิงช่นะเลิศ) การแสดงคอนเสิร์ต 
มาสเตอร์คลาส การบรรยาย การ
จัดนิทรรศการอุปกรณ์ดนตรี ร�าน
ขายโน�ตเพลง อุปกรณ์ดนตรี และ
ช่่างทำกีตาร์คลาสสิกที�นำเคร่�อง
ดนตรีมาแสดง เพ่�อให�ทุกคนได�มี
โอกาสทดสอบเคร่�องดนตรี ด�วย
บรรยากาศที�เป็นกันเอง

๒. Musikschule der Stadt 
Koblenz

สถานที�นี�คอ่โรงเรียนดนตรีแหง่
เม่อง Koblenz ที�เปิดสอนดนตรี
สำหรับบุคคลทั�วไป เป็นสถานที� 
หลักในการเรียนการสอนแบบ
มาสเตอร์คลาส โดยผูู้�เข�าร่วมแบบ 
Active Participant จะได�มีโอกาส
ลงเรยีนมาสเตอร์คลาสกับอาจารย์
และศิลปินทั�งหมดสามท่าน ส่วน 
Passive Participant จะสามารถ
ทำได�เพียงการเข�าช่มการเรียนการ
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Musikschule der Stadt Koblenz

การแข่งขนักตีาร์คลาสสิกนานา
ช่าติในงาน Koblenz เป็นอีกหนึ�ง
กิจกรรมที�ผูู้�คนในวงการให�ความ
สนใจเป็นอย่างสูง ด�วยจำนวนผูู้�
เข�าแข่งขันที�มากมายหลากหลาย
จากนานาประเทศและมาตรฐาน
การเล่นที�สูงของผูู้�เข�าแข่งขัน การ
ประกวดจงึประกอบ้ไปดว้ยทั�งหมด
สี่รอบ้การแข่งขัน ดังต่อไปนี�

๑. การแข่งขันรอบ้คัดเลือก 
(First Round)

ผูู้�เข�าแขง่ขนัทกุคนจะต�องบรรเลง
บทเพลงเล่อกอิสระ ความยาว 
๑๐ นาที โดยบรรเลงจากความจำ
ทั�งหมด การประกวดรอบนี�จัดขึ�น
สามวัน คณะกรรมการจะถูกแบ่ง
เป็นสองชุ่ด แยกห�องกันในกรณีที�
ผูู้�เข�าประกวดมจีำนวนมากเกนิกวา่
หนึ�งร�อยคน

๒. การแข่งขันรอบ้แก้ตัว 
(Intermediate Round)

ในกรณทีี�คะแนนของผูู้�เข�าประกวด
มีความห่างกันไม่ช่ัดเจน เน่�องจาก
การลงความเหน็ของกรรมการ รอบ
แก�ตัวจะถูกจัดขึ�นโดยจะต�องเล่น
เพลงเดิมที�ใช่�ประกวดในรอบแรก 
ผูู้�เข�าแข่งขนับางส่วนอาจได�เข�ารอบ
รองช่นะเลศิตอ่ไปเลยโดยไมต่�องผู่้าน
การเล่นในรอบนี� บางส่วนอาจต�อง
มาประกวดในรอบแก�ตัว และอีก
บางส่วนต�องตกรอบแรกไปอย่าง
น่าเสียดาย

๓. การแข่งขนัรอบ้รองชนะเลศิ 
(Semifinal Round)

ผูู้�เข�าประกวดไม่เกิน ๒๐ คน 
จะถกูคดัเลอ่กให�แสดงตอ่ในรอบรอง
ช่นะเลิศ โดยจะต�องบรรเลงบทเพลง
เล่อกอิสระ ความยาว ๒๐ นาที ที�
ไม่ซ�ำกับรอบก่อนหน�า บทเพลงใน
รอบนี�จะถูกพิจารณาในการมอบ
รางวัลพิเศษให�ผูู้�เข�าประกวด ซึ�ง
จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ผูู้�เข�า

ประกวดสามารถเลอ่กเพลงเพ่�อให�
ตรงตามโจทย์กับรางวัลพิเศษหร่อ
จะเลอ่กบทเพลงอิสระตามถนัดกไ็ด�

๔. การแข่งขนัรอบ้ชิงชนะเลิศ 
(Final Round)

ผูู้�เข�าประกวดจำนวน ๖ คน 
จะได�รับคัดเล่อกให�บรรเลงต่อใน
รอบช่ิงช่นะเลิศ ด�วยบทเพลงเล่อก
อิสระ ความยาว ๓๐ นาที ที�ไม่ซ�ำ
กบัรอบกอ่นหน�า รางวลัประกอบไป
ด�วย รางวลัอันดับที�หนึ�ง สอง และ
สาม ตามลำดบั หรอ่กรรมการอาจ
จะพิจารณาไม่ออกรางวัลที�หนึ�งหรอ่
พิจารณาการให�อันดับร่วม ผู้ลการ
แขง่ขนัขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของคณะ
กรรมการ

งานแข่งขันกีตาร์คลาสสิกใน
แต่ละงานล�วนมีความแตกต่างกัน 
ขึ�นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่
ว่าจะเป็น ประเทศที�จัด ทีมงาน 
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หร่อศลิปินที�มางาน จด่เดน่ของงาน 
Koblenz International Guitar 
Competition ที�แตกต่างไปจากงาน
แขง่กตีารค์ลาสสกินานาช่าตใินงาน
อ่�น ๆ มีดังต่อไปนี�

๑. มจีำนวนผูู้้เขา้แข่งขนัมากทีส่ด่
จากประสบการณ์ของผูู้�เขียน 

งาน Koblenz เป็นงานที�มีจำนวน
ผูู้�เข�าประกวดมากที�สุด โดยมีผูู้�เข�า
ประกวดเฉลี�ยประมาณหนึ�งร�อยคน
ตอ่ป ีเน่�องจากประเทศเยอรมนเีปน็
หนึ�งในประเทศที�มมีหาวิทยาลัยด�าน
ดนตรมีากที�สดุ (มอียูเ่กอ่บทกุเมอ่ง) 
จงึสะดวกตอ่การเดนิทางของนกัเรยีน 
คณาจารย์ และผูู้�คนในวงการ งาน 
Koblenz จงึเปน็ตวัเลอ่กแรก ๆ  ของ
นกัเรยีนนกัศกึษาดนตรใีนทวปียโุรป
รวมถึงจากทั�วโลก

๒. มีรางวัลพุ่ิเศษมากที่ส่ด
รางวัลพเิศษของงานนี�จะเปลี�ยน

ไปในแต่ละปีขึ�นอยูกั่บความต�องการ

ของผูู้�สนบัสนนุ สำหรบัปคีริสต์ศกัราช่ 
๒๐๒๒ ประกอบไปด�วยรางวัลพิเศษ
ดังต่อไปนี�

Premio Joaquín Rodrigo - 
รางวลัพเิศษสำหรบันกักตีารค์ลาสสกิ 
ที�ตีความบทเพลงประพันธ์ัโดย 
Joaquín Rodrigo ได�ดทีี�สดุ (Joaquín 
Rodrigo เป็นคีตกวีช่าวสเปน)

Prêmio Heitor Villa-Lobos -  
รางวลัพเิศษสำหรบันกักตีารค์ลาสสกิ 
ที�ตคีวามบทเพลงประพันธ์ัโดย Heitor 
Villa-Lobos ได�ดีที�สุด (Heitor 
Villa-Lobos เปน็คตีกวชี่าวบราซลิ)

Prix Savarez - รางวลัพเิศษ
สำหรับนักกีตาร์คลาสสิกที�ตีความ
บทเพลงประพันธั์โดย Johann 
Sebastian Bach ได�ดีที�สดุ (Johann 
Sebastian Bach เป็นคีตกวีช่าว
เยอรมัน)

Preis der Koblenz International  
Guitar Society - รางวัลพเิศษสำหรับ

นกักตีารค์ลาสสิกที�ตคีวามบทเพลง
ประพันธั์โดย David Kellner ได�ดี
ที�สุด (David Kellner เป็นคีตกวี
ช่าวเยอรมันเช่่นเดียวกับ Johann 
Sebastian Bach)

D´Addario Young Talent 
Award - รางวลัพเิศษสำหรบัผูู้�เข�า
แขง่ขนัที�อายุน�อยที�สดุที�สามารถผู่้าน
เข�าสู่รอบรองช่นะเลิศได�

Preis Deutscher Tonkün
stlerverband(Landesverband 
Nordrhein-Westfalen) - รางวัล
สำหรับนักกีตาร์คลาสสิกที�ตีความ
บทเพลงกีตาร์คลาสสิกสมัยใหม่ที�
ถูกประพันธั์ขึ�นหลังปีคริสต์ศักราช่ 
๑๙๗๕ ได�ดีที�สุด

๓. ไม่มีบ้ทเพุ่ลงบ้ังคับ้
โดยปกตแิล�ว งานแขง่ขนักตีาร์

คลาสสิกมักมีการใช่�บทเพลงบังคับ
ตามข�อกำหนดของแตล่ะงานที�แตกตา่ง 
กันออกไป แต่งาน Koblenz เป็น

Kurfürstliches Schloss
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ใบประกาศนียบัตรผูู้�ได�รับรางวัล

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศการรับรางวัลในรอบช่ิงช่นะเลิศ

งานที�สามารถใช่�บทเพลงเลอ่กอิสระ
ได�ทั�งหมด ความยาวรวมกนัทั�งหมด
หนึ�งช่ั�วโมงเต็ม สำหรับสามรอบ
การแข่งขัน

๔. ระยะเวลาการจัดงานประกวด
ยาวนานที่ส่ด

งาน Koblenz นั�นใช่�เวลาใน
การจัดงานติดต่อกันรวมทั�งสิ�น ๙ 
วัน เม่�อเปรียบเทียบกับงานอ่�น ๆ 
ถ่อว่าเป็นหนึ�งในงานประกวดที�กิน
ระยะเวลายาวนานที�สดุ ประกอบไป
ด�วย การประกวดรอบแรกทั�งหมด
สามวนั รอบแก�ตวัหนึ�งวนั รอบรอง
ช่นะเลิศสองวัน พักการประกวด
หนึ�งวัน และรอบช่ิงช่นะเลิศในงาน
วันสุดท�ายอีกหนึ�งวัน

๕. มีจำนวนกรรมการตัดสิน
มากที่ส่ด

ในรอบชิ่งช่นะเลิศ งาน Koblenz 
มีกรรมการตัดสินทั�งหมด ๑๕ คน 
โดยใช่�ระบบคะแนนในการตัดสิน ซึ�ง
มหีวัหน�าคณะกรรมการเป็นผูู้�ควบคุม 
ระดบัคะแนนจะมตีั�งแต ่๐ ไปจนถงึ 
๒๕ โดยจะนำผู้ลรวมที�ตัดคะแนน
สูงสุดและต�ำสุดออก หลังจากนั�น
จึงนำมาหารคะแนนเฉลี�ย

และนี�กค็อ่ Koblenz International  
Guitar Competition เทศกาลและ
การแขง่ขนักตีารค์ลาสสกินานาช่าติ
ที�ผูู้�คนในวงการกีตาร์คลาสสิกโ ลก
ต่างให�การยอมรับ แน่นอนว่าไม่ได�
มีงานนี�เพียงงานเดียว แต่จะเป็น
งานกีตาร์คลาสสิกแบบไหน จัดขึ�น
ที�ประเทศอะไร และมีความน่าสนใจ
อยา่งไร โปรดตดิตามได�ในตอนตอ่ไป
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THE PIANIST

Story:
Yun Shan Lee (ยุน ชาน ลี)
4th Year Bachelor of Music Student 
College of Music, Mahidol University

A pianist who can 
enjoy loneliness - 
Chen Pi Hsien

Half a century ago, there was 
a child from Taiwan who went to 
Germany alone to study music. In 
Taiwan, she was the first generation 
to study abroad because of her 
gifted musical talent. She went to 
Germany at the age of 9, in 1960, 
when Germany was still recovering 
from World War II. Her life was 
really tough, but her achievements 
reach far beyond those of ordinary 
people. Now she has become a 
well-known international pianist 
- Chen Pi Hsien.

Chen Pi Hsien was born in 
Taiwan in 1950. When Pi Hsien 
was 2, she had already shown her 
musical potential, as she could 
sing the melodies she had heard 
in the right pitch. At the age of 
4, someone gave her a toy piano. 

After a while, she could identify 
each note by listening. Her parents 
quickly came up with a game - Pi 
Hsien had to turn around and 
identify the notes that her parents 
played. She got it right every time. 
She could also easily play the 
melodies and songs on the piano 
that she had heard on the street. 
Pi Hsien had a great interest and 
passion for music. Once, she got 
a fever. The raging temperature 
made her parents pretty worried. 
The weird thing is that after she 
started playing that toy piano, her 
fever was gone. It is such a strong 
and inexplicable musical talent 
that made her parents decide to 
complete her destined mission 
— let Pi Hsien learn the piano.

“At six o’clock in every 

morning, my father would take me 
to the college where he taught, and 
let me practice until eight o’clock 
on the school piano. Later, the 
whole family saved money and 
bought a small piano for me”, 
Pi Hsien said. Even though her 
study was not easy-going, she 
showed amazing progress in just 
one year. She was invited to play 
the piano on the stage at the age 
of 5. Two years later, at the age 
of 7, she cooperated with Prof. 
Deng Chang Guo, who was a well-
known violinist in Taiwan. The 
Mozart - Violin Sonata No. 21 in 
E minor that they played together 
had shocked Taiwanese musical 
field. When Pi Hsien was 9, her 
piano teacher Ms. Choi said that 
she couldn’t teach her anymore, 
and Pi Hsien had to study abroad.

At that time, Taiwan was in 
the period of martial law. It was 
not easy to go abroad. Pi Hsien’s 
father had to take her to visit some 
musicians’ and politicians to seek 
the chance to study abroad. One 
day, her parents sent a recording 
of her piano playing to a relative’s 
fiancée who was living in Germany 
at the time. This recording ended 
up in the hands of a professor at 
the Cologne Music Conservatory. 
He said “This child is good enough 
to come directly to our music 
conservatory”. After finally being 
allowed to go abroad, the financial 
burden of studying abroad almost 
overwhelmed the whole family. 
“Many people thought that I got 
the scholarship from Taiwanese 
government, while the fact is not. 
My parents were the ones who 
gave me the financial support. 
My family almost used up all of 
our savings to buy the flight ticket 
for me to Germany”.

In 1959, Pi Hsien went to 
Germany alone. At that time, she 
was only 9 years old. Unfamiliar 
environments and new languages 
made her life a challenge. She 
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missed her parents so much that 
in the first year, she wrote more 
than 40 letters and sent them 
to her parents. She lived in her 
teacher’s house. However, even 
though she paid for staying, she 
still had to do chores and take 
care of her teacher’s children. 
At that time, Germany was still 
devastated by the war. Ruins and 
bullet holes could still be seen on 
the streets in some places. She 
could only take a shower once a 
week. In order to take a bath, the 
water must be heated in the boiler 
for two hours. And in winter, she 
had to go to the basement to get 
briquettes and oil and add them 
to the fireplace to keep the room 
warm. Pi Hsien couldn’t practice 
at home because her teacher said 
that the sounds were too noisy. She 
put the piano in a farmer’s cabin, 
and sometimes it was as cold as 
minus six degrees at night, and she 
still practiced with gloves on until 

Pi Hsien was performing Mozart - K 399.

Since 2004 she has been teaching at the Hochschule 
für Musik Freiburg and she focuses on the performance 
of 20th century piano music.

her fingers were frostbitten. These 
hard years made her become an 
independent girl. At the age of 13, 
she started to teach students. Some 
were Master’s degree students. 
She not only supported herself 
financially, but also worked hard 
on her piano studies.

In 1972, she got first place 

in the ARD International Music 
Competition. The competition 
grabbed the world’s attention 
through the broadcast. Pi Hsien 
suddenly became an international 
superstar. She finally went back to 
Taiwan with her honor and fame. 
People were speaking her name on 
the street, and saying that she was 
the glory of Taiwan. However, on 
one knew her effort and hard life 
behind the success. When she first 
came back to Taiwan, her mom just 
knew her daughter was not only 
studying the piano, but also was 
a maid in the teacher’s house. Her 
mom hugged Pi Hsien and cried.

Now Pi Hsien is 71 years old. 
She teaches at the Hochschule 
für Musik Freiburg and lives 
in Germany. In my opinion, a 
person who can enjoy loneliness 
has a wonderful life, because she 
understands that only when she 
explores the depth of her inner self 
is the happiest moment. People 
originally came and left alone. Pi 
Hsien discovered her talent and 
immersed herself in the world of 
music, integrating the beauty of 
music into her life. She is a happy 
person living out her true colors 
in the world. This is the best thing 
that artistic aesthetics can bring to 
mankind. A spiritual feast!
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INTERVIEW

เรื่อง:
อรรถวิทย์ สิทธิิรักษ์ (Attawit Sittirak)
เจ้าหน้าที่ฝ่่ายการตลาดและประชาสัมพันธิ์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พัีท วิชญ์พัล อ่อนประไพั
(Lingrom ล่งรมย์)
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พที วชิ่ญพ์ล ออ่นประไพ หลาย
คนอาจไมคุ่�นช่่�อของศลิปินคนนี� แต่ 
พีท วิช่ญ์พล อ่อนประไพ ค่อนัก
ร�องนำ ๑ ในสมาช่ิกวง Lingrom 
(ลิงรมย์) วงดนตรีรุ่นใหม่ New 
Generation ของสงักดัวงรอ็กอนัดบั 
๑ ของประเทศไทย genie records 
ในเคร่อ GMM Grammy วนันี�เราจะ
มาทำความรู�จกั พที วชิ่ญพ์ล ออ่น
ประไพ ให�มากขึ�น 

พิีท วิชญ์พิล อ้่อ้นัประไพิ
พทีเริ�มร�องเพลงตอน ๓-๔ ขวบ

ได� ร�องมาตลอดเก่อบทั�งชี่วิตแล�ว 
มีงานโรงเรียนอะไรก็ไปร�องหมด 
จนคุณพ่อคุณแม่เห็นแววเลยส่งไป
เรียนร�องเพลง ไปแข่งบ�าง ไปโช่ว์
ตามห�างสรรพสินค�าบ�าง เราก็เก็บ
ประสบการณ์มาเร่�อย ๆ จนถึงช่่วง
หนึ�งของชี่วิตที�ต�องเล่อกแล�วว่าจะ
ไปเรียนอะไรต่อ ในช่่วงมัธัยมต�น 
เพราะมัธัยมปลายก็ต�องแยกสาย
แล�วว่าจะไปสายไหนต่อ ผู้มกม็าตั�ง
คำถามกบัตวัเองแล�วกพ็บวา่ช่วีตินี�

นา่จะทำอะไรไมไ่ด�แล�วนอกจากการ
ร�องเพลง กเ็ลยตัดสนิใจขอคุณพอ่ว่า
จะไปเรียนที�วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เรียนตั�งแต่
มัธัยมปลายไปเลยแล�วกัน เลยได�
เข�ามาที�มหดิล จดัหนกัจดัเตม็มาก ๆ   
ครับที�วิทยาลัยแห่งนี� 

YAMP (Young Artist Music 
Program)

เหม่อนโลกใหม่เลยนะครับ 
เหม่อนเรามาอยู่อีกโลกหนึ�ง โลกที�
มีคนคุยภาษาเดียวกัน คนที�วัน ๆ 
เอาแต่เล่นดนตรี คนที�ฟังัเพลงแบบ
เดียวกับเรา บวกกับครูที�พร�อมจะ
ทำให�เราเป็นนักดนตรีได� โอเค ฉัน
จะถวายช่วีติเพ่�อให�ช่วีตินี�ฉนัจะต�อง
เป็นนักดนตรีให�ได� เหม่อนเป็นจุด
เปลี�ยนของชี่วติด�วย วา่เราจะใช่�ชี่วติ
ไปวัน ๆ ไม่ได�แล�วนะ เราต�องตั�งใจ 

Hotwave Music Awards 2018
เราได�เล่นดนตรีกับวิทยาลัย

ตามงานต่าง ๆ อยู่แล�ว แล�วเราก็

รู�สกึวา่อยากไปเลน่ข�างนอก จรงิ ๆ  
Lingrom (ลิงรมย์) เคยไปแข่งงาน
หนึ�งงานแตก่ไ็มไ่ด�ประสบความสำเรจ็ 
ไมไ่ด�รางวลัอะไร จนไปเจอ Hotwave 
Music Awards กเ็ลยอยากจะลอง
อีกสักครั�งหนึ�ง ประจวบเหมาะกับ
รุ่นพี�ของเรา I Hate Monday ลง
แข่ง Hotwave Music Awards 
2017 ตอนนั�นก็ได�ไปเชี่ยร์เขาใน
รอบสุดท�ายที�เซ็นทรัลเวิลด์ รู�สึก
วา่เราอยากไปยน่อยูบ่นนั�นบ�าง เรา
อยากมีภาพแบบนั�นบ�าง กเ็ลยคุยกับ
เพ่�อน ๆ ลองสมัครดู ลองทำกันดู
สักครั�ง แล�วก็ผู้่านรอบที� ๑ รอบที� 
๒ ผู้่านไปเร่�อย ๆ จนรอบสุดท�าย 
ด�วยโจทย์ที�ยากขึ�นเร่�อย ๆ  มนัก็เลย
จรงิจงัและท�าทายมาก ๆ  และเรากร็ู�
วา่การแขง่ขนันี�มันช่ว่ยพฒันาความ
สามารถของสมาช่ิกทุก ๆ คนในวง 
Lingrom (ลิงรมย์) 

genie records
ต�องย�อนไปเม่�อประมาณ ๓-๔ 

ปีที�แล�ว ในเวที Hotwave Music 

พัีท วิชญ์พัล อ่อนประไพั
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Awards 2018 ตอนนั�นอยากเข�าไป
แข่งดนตรีกับวงแบบว่าไม่ได�จริงจัง 
ไมไ่ด�คดิวา่จะผู้า่นรอบไหนหร่อวา่ไป
ถงึรอบสุดท�าย แต่กลายเป็นแข่งไป
เร่�อย ๆ  จนกลายเปน็จรงิจงัมาก ๆ  
แล�วก็ได�ไปถึงรอบสุดท�าย ระหว่าง
ทางก็เจออะไรหลาย ๆ อย่าง เจอ
ทั�งความสุข ทั�งความเครียด จนไป
ถึงรอบสุดท�าย ตอนประกาศผู้ลก็
ไม่ได�รางวัลอะไรเลย แต่ว่าได�การ
ติดต่อกลับมาจากพี�อ๊อฟั Big Ass 
(พูนศักดิ� จตุระบุล) ช่วนเข�ามาใน
โครงการ genie new folder เขา
อยากที�จะทำศิลปนิหน�าใหม ่ศลิปนิ
ไฟัแรงของ genie เลยช่วนเข�ามา 
แล�วก็ได�เข�ามาอยู่ในครอบครัวของ 
genie ครับ

Lingrom (ลิงรมย์)
ลงิรมย ์เกิดจากการที�เปน็เพ่�อน

ในห�องเดยีวกนั จรงิ ๆ  ลงิรมยไ์มใ่ช่่
ช่่�อลงิรมย์ ช่่�อแบบวงร็อกทั�วไปเลย 
ก็แบบอะไรนะ Whatever, Time 
Six อะไรแบบนี� ช่่�อมันง่ายมาก ๆ 
พอมองย�อนกลับไปจากวันนี�แล�ว... 

แบบ อหิยงัวะ ลงิรมยม์นัเริ�มจากการ
ที�เราอยู่หลงัห�องแล�วกค็ยุกนัวา่เรา
มาตั�งวงไว�เล่นงานพรอม งานอะไร
ตา่ง ๆ  ในวทิยาลยั แคนั่�น เราอยาก
สนุก อยากกระโดด แต่พอเริ�มเล่น
กันไปเร่�อย ๆ ก็มีงานแข่งข�างนอก 
ผู้มวา่มนัเริ�มจากความสนกุ มนัเริ�ม
จากตรงนั�น

กิารเปลี�ยนัแปลงสมาชิกิในัวง
พูดถึงการที�ม่อกลองหายไป 

จริง ๆ แล�วไม่ค่อยได�พูดออกส่�อ
เท่าไร การหายไปของม่อกลอง 
เพราะรู�สกึวา่เราไมอ่ยากให�การเดิน
ทางใหม่ของเขาเป็นผู้ลกระทบของ
เราและเขา เรายังไปต่อและเขาก็
ไปต่อ การหายไปของเขาทำให�เรา
หยุดช่ะงักอยู่พอตัว ค่อเราแค่รู�สึก
ว่าเสียดายมากกว่า เสียดายเวลา
ที�ผู้่านมา เราอยากให�เขาไปตรงนั�น
กบัเราด�วย แตด่�วยเหตผุู้ลตา่ง ๆ  ที�
เราคุยกันแล�ว เราเข�าใจได�ว่าเขามี
เส�นทางของเขาและเราก็มีเส�นทาง
ของเรา เราก็แค่สนับสนุนกันและ
กันไปตลอด

ความแตกิต่างขอ้ง พิที วชิญพ์ิล อ้อ่้นั
ประไพิ และ พิีท Lingrom (ลิงรมย์)

ผู้มมองวา่ในส่วนของเบ่�องหน�า 
ด�วยรปูแบบของการทำงานที�ตา่งกนั 
การเล่นลิงรมย์และการเล่นละคร
เพลงก็มีรูปแบบที�ต่างกันอยู่แล�ว 
ส่วนเบ่�องหลัง ก็จะเหม่อนกันตรง
ความเปน็กนัเอง สร�างเสยีงหวัเราะ 
สร�างสีสนัให�เพ่�อน ๆ  แต่วา่รปูแบบ
การทำงาน ผู้มกม็ปีญัหาอยูน่ะ ผู้ม
ตดินิสัยของการเลน่ละคร ไปอยูบ่น
คอนเสิร์ตของลิงรมย์ก็โดนตำหนิ
มาบ�าง ก็ปรับปรุงมาเร่�อย ๆ จน
ทำได�ดีขึ�น เช่่น ถ�าในอีก ๓ วันจะ
มีคอนเสิร์ต เราก็ต�องรู�แล�วว่าควร
เตรยีมตัวอยา่งไร เราต�องจัดสรรดี ๆ   
ไม่ให�สับสน เพ่�อให�งานออกมามี
คุณภาพที�ดีทั�งสองงาน

ผลงานัขอ้ง Lingrom (ลิงรมย์)
ตอนนี�มทีั�งหมด ๔ ซงิเกลิครับ 

ม ีฉนัยน่อยูต่รงนี� ไม่เปน็ไร นรินัดร์  
และมั�นไหม (Are You?) เป็น
เพลงล่าสุด
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เพิลงขอ้ง Lingrom (ลงิรมย)์ ที�ทำาให้
ทุกิคนัรู้จักิ

เพลงฉันย่นอยู่ตรงนี� ซึ�งตอน
นั�นเปิดตัวเป็นเพลง Debut เลย 
เป็นเพลงที�รุ่นน�องแต่งให� แล�วมัน
ก็เป็นเร่�องจริงจากตัวผู้มเองไปเล่า
ในเพลง แล�วก็ยังได� พีพี (กฤษฏ์ 
อำนวยเดช่กร) เล่นในมิวสิกวิดีโอ
ด�วย มันเลยทำให�ทุกคนได�รู�แล�ว
นะ ว่านี�ค่อลิงรมย์ จากค่ายเพลง 
genie records อย่างเป็นทางการ 
สำหรับเพลงฉันย่นอยู่ตรงนี�

ประทับใจเพิลงไหนัมากิที�สุด
เพลงนรินัดร ์ครบั เพลงนี�มนัเริ�ม

มาจาก เติ�ล ศริเวธัน์ ศรีพฤกษช่าติ 
(ม่อคีย์บอร์ด) แต่งเพลงนี�ขึ�นมา 
ผู้มไมไ่ด�ประทบัใจเน่�อหาหรอ่เมโลดี
เพราะนะครับ แต่มันฟัังกี�ทีมันเต็ม
อิ�มไปด�วยมวลบางอย่างที�ฟัังแล�ว
รู�สึกอยากทำทุกวันให�มันดี เพราะ
วา่เพลงนี�มนัพดูถงึความคดิถงึ พดู
ถึงว่า ถ�าวันหนึ�งเราจากกันไป เรา

จากโลกนี�ไป หวังว่าเราจะได�กลับมา
เจอกัน เราอยากทำทุกอยา่งให�มันดี
ที�สุด เราไม่ได�อยากมาเสียดายว่า
เราไมไ่ด�ทำมนัในวนัที�เราทำมนัไมไ่ด�
แล�ว เน่�อเพลงมนักลมกลอ่ม เมโลดี 
มันเพราะมาก ๆ เวลาเราไปเล่น
คอนเสิร์ต สารที�เราส่งไป มนัถึงคน
ดูทุกคน ในทุกที�ที�เราไปเล่น 

เพิลงที�ประสบความสำาเร็จที�สุดขอ้ง
ลิงรมย์ สำาหรับพิีท

เพลงไมเ่ปน็ไร เพลงนี�คนพดูถงึ
เยอะมากครบั หลายคนเข�ามาบอก
กบัผู้มวา่ช่อบมาก เราอา่น feedback 
หลาย ๆ  ที� ทั�ง Facebook YouTube 
หร่อ Twitter เลยคิดกลับไปว่า 
ตอนที�เราทำเดโมขึ�นมา เราไมค่ดิวา่
เพลงนี�จะไปไกลขนาดนี� เราไมค่ดิว่า
เพลงเพลงหนึ�งจะสามารถสร�างภาพ 
สร�างน�ำตา สร�างความรู�สึกร่วมได�
มากมายมหาศาล ที�แตกต่างกันไป
แตล่ะบคุคล มนัประสบความสำเรจ็
แล�วนะ บางทีสิ�งที�เราคดิ มนัอาจจะ

ไปไกลกว่าที�เราคิดอีกนะ

เรยีนัต่อ้ที�ประเทศไทยกิเ็พิราะลงิรมย์
ผู้มมีความคดิที�จะไปเรยีนตอ่ตา่ง

ประเทศนะครับ อาจจะไม่ได�เรียน
ตอ่ระดบัอดุมศกึษาที�นี� และมีหลาย
ความคิดมาก ๆ แต่สิ�งที�ค�ำประกัน 
ความคดิเราอยูค่อ่ Lingrom (ลงิรมย)์  
ลิิงรมย์์เป็็นอีีกหน่�งเหตุุผลิทีี่�ที่ำให้
ผมย์ังอีย์่�ที่ี�นี� แลิะลิิงรมย์์เป็็นอีีก
ความหวังหน่�งทีี่�ผมสามารถไป็ตุ�อี
ในสาย์งานนี�ได้้ ลิงรมย์เป็นเหม่อน
ส่�อกลางระหวา่งสารที�ผู้มต�องการให�
คนที�มาดผูู้มในคอนเสริต์มคีวามสขุ 
ต�องการให�พวกเขาได�รับเสียงเพลง 
ลิงรมย์เป็นสิ�งเหล่านั�น ผู้มอยาก
ทำให�ทุกคนที�พบเจอลิงรมย์ ไม่ว่า
เม่�อไร จะต�องได�ดนตรีที�ดี ได�เสียง
เพลง ได�ทุก ๆ  อย่างกลับไป และมี
ความสุข มันก็มีหลายความคิด ที�
อยากไปต่างประเทศเพราะเราเรียน
สายละครเพลง (musical theater) 
ยงัมปีระสบการณ์ใหม ่ๆ  สถานที�ใหม ่ๆ   
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คณุครูใหม ่ๆ  แล�วก็ได�ความรู�ใหม ่ๆ  
ในต่างประเทศ แต่อยู่ไทยก็เพราะ
ลิงรมย์ พี�อาจสงสัยว่าทำไมผู้มถึง
เล่อกเรียนสาขาละครเพลง ทำไม
ไม่เข�าสาขา popular music

เลือ้กิเรียนัต่อ้ละครเพิลง
จรงิ ๆ  เป็นเพราะผูู้�หญิงคนหนึ�ง

ทำให�ผู้มเปิดใจเกี�ยวกบัการเลน่ละคร 
ตอนผู้มเรยีนที� YAMP ผู้มเรียนด�าน
ละครเพลง เพราะตอนนั�นยังไม่มี
สาขา popular music ให�เรียน ก็
เลยทำวงลิงรมย์ขึ�นมานอกเวลาเรียน
เพ่�อไปทำวงดนตรีป๊อปเพ่�อมาเล่น
กัน ผูู้�หญิงคนนั�นทำให�เราเปลี�ยน
ความคิด ลองออกไปเล่นละคร เปิด
ใจกบัการดลูะคร เลยทำให�เราคดิวา่
ศาสตร์นี�น่าสนใจ เปิดใจ และเห็น
ว่าในระดับปริญญาตรีมีสาขาละคร
เพลงด�วย ก็เลยคิดว่าจะลองดูสัก
ตั�ง จะได�ออกจากกรอบสักที ก็เลย

เลอ่กเรยีนตอ่สาขาละครเพลง (แลว้
เพุ่ือ่นไมห่า้มไวเ้ลย ทมีงานถึาม) ก็
มนีะ แกเหมาะกบัเข�าสาขา popular 
music มากกว่า เพ่�อนบอกกับผู้ม 
เรากร้่็สก่นะว�าตุวัเอีงเหมาะกบัสาขา 
popular music มากกว�า แตุ�ว�าถ้า
เลืิอีกสาขานี� เราจะไม�ได้ท้ี่ำสิ�งใหม� ๆ  
เลิย์ เราเข�าใจว่าการจบัปลาสองมอ่
มนัเปน็สิ�งที�ไมด่เีทา่ไรหรอก แตเ่รา
วา่ “มหาวทิี่ย์าลิยั์เป็น็เหมอืีนสนาม
ที่ด้ลิอีงอีะไรบางอีย์�าง ชีวีติุจรงิอีาจ
จะไม�ได้ท้ี่ำด้ว้ย์ซ้�ำ” อยากหาทักษะ
ใหม ่ๆ  ให�ตวัเอง หาโอกาสให�ตวัเอง
เร่�อย ๆ  ไม่ได�รู�สึกว่าเราร�องเพลงได�
แล�ว เรยีนสาขาปอ๊ปจะงา่ยสำหรบั
เรา ผู้มไม่ได�คดิแบบนั�น ช่วีติมนัคอ่
การท�าทาย ช่วีติคอ่การหาอปุสรรค
ให�ตวัเองเร่�อย ๆ  แล�วเราจะแก�โจทย์
เหล่านั�นได�อย่างไรบ�าง 

ความแตกิต่างขอ้งละครเพิลงกัิบ
เพิลงป๊อ้ป

ต่างอย่างสิ�นเช่ิงครับ การเล่น
เพลงป๊อปกับวงลิงรมย์ ผู้มรู�สึกว่า
ออกไปเอ็นเตอร์เทนคน สร�างรอย
ยิ�มสร�างเสยีงหวัเราะให�กบัคน แล�ว
คนก็ตดิตามลงิรมย ์เราเหน็คนเหลา่
นั�นแล�วเรากร็ู�สกึวา่เหมอ่นเตมิไฟัให�
เราอยากทำเพลง มนัคอ่การทำเพลง
เพ่�อมอบให�คนที�เราต�องการให�เขา 
แต่อย่างละครเพลงหร่อ musical 
theatre มันค่อการที�เราเล่นละคร 
ค่อการนำศาสตร์ทั�ง ๓ ก็ค่อ ร�อง 
เต�น และการแสดง มาทำอยูบ่นเวที 
มนักจ็ะเป็นอกีวงการหนึ�ง คนดูกจ็ะ
เปน็อกีรปูแบบหนึ�ง เรากเ็ลยรู�สกึว่า
เปน็อกีหน�าที�หนึ�งที�มนัท�าทายด ีการ
เต�น การร�อง และการแสดง ถ�าเรา
ทำได�กจ็ะเปน็สิ�งที�ดตีอ่เราเหม่อนกนั 
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ละครเวทีเร่�อ้งไหนัที�ทำาให้พิีทเปิดใจ
เป็นละครของรุ่นพี�ที�วิทยาลัย

ดรุยิางคศิลป์นี�แหละ เป็นรุ่นพี�สาขา
ละครเพลงเหมอ่นกนั เขาจบไปแล�ว 
และไปทำละครโรงเลก็ข�างนอก แล�ว
ผูู้�หญิงคนนั�นก็พาเราไปดู ช่่�อว่า 
ละครเพลง ๒๑ ๓/๔ (๒๑ เศษ ๓ 
สว่น ๔) เขาทำละครขึ�นมาแล�วเรา
ก็ไปดู เลยได�ความคิดว่า ไม่จำเป็น
ต�องเป็นละครโรงใหญ่นี�หว่า ที�เรา
จะสนุก เราจะแฮปปี� บางทีการที�
เราเลน่ละครไป แล�วเราต�องการแค่
ความคิดเห็นของคนดู ละครเพลง
เร่�องนี�แหละทำให�เราจุดประกาย
ว่า ละครเพลงเป็นศาสตร์ที�ครบรส 
ถ�าเราทำได� เราจะโครตสุดยอด ใน
วันนั�นเราเป็นเด็กท�ายแถวเลยใน
เร่�องของละครเพลง เราต�องไปเริ�ม
นับหนึ�งใหม่เลย ทุกคนรู�จักพวก
ดิสนีย์ต่าง ๆ ละครเพลงเร่�องโน�น
เร่�องนี� เรายังไม่ค่อยรู�จักเลย ต�อง

วิ�งตามทุกคนตลอดเวลา เราอยาก
จะวิ�งตามทัน เลยเล่อกเรียนสาขา
ละครเพลง

เป้าหมายในัชีวิต
การเดนิทางขนานไปทั�ง ๒ เส�น

ทาง ทั�งเป็นสมาช่ิกวงลิงรมย์และ
การเรียนในสาขาละครเพลง เราต�อง
ยอมรับกับ condition นี� หมายถึง 
ว่าต�องยอมเหน่�อยนะ เหน่�อยที�จะ
มีเวลาให�ตัวเองน�อยลง เราก็แค่
ยอมรับกับโอกาสที�เข�ามาในแต่ละ
เส�นทาง เคารพทุกคนที�เข�ามา เรา
อยากจะไปอยูจุ่ดที�สูงที�สุดไม่ว่าเส�น
ทางไหนก็ตาม ทกุ ๆ  คนที�อยากจะ
เปน็ศลิปนิกต็�องการช่่�อเสยีง ต�องการ
การยอมรบัจากทกุ ๆ  คนวา่ มชี่่�อเสยีง 
นะ มงีานนะ เราก็ต�องการสิ�งเหลา่นั�น 
เหมอ่นกนั แตไ่มว่า่ลงิรมยจ์ะไปอยู่
ตรงไหน เรากย็อมรบัที�มนัจะเปน็นะ 
ค่อถ�ามันสุดแล�วเราก็พอ แต่ถ�ามัน

ไปได�เรากจ็ะไป ไปกบัลงิรมยใ์ห�ถงึที�
สดุ สว่นด�านละครเพลง ทกุวนันี�ผู้ม
กย็งัไมห่ยดุ ยงัไมห่ยดุที�จะหาละคร
ข�างนอก หร่อสิ�งที�จะทำเพ่�อฝ้ึก
ประสบการณ์ ทกุวนันี�กย็งัมลีะครที�
ต�องไปซ�อม ที�ต�องไปเล่น จบละคร
เร่�องหนึ�งกห็าใหม่ไปอีกเร่�อย ๆ  ผู้ม
ต�องการที�จะเก็บทกัษะ เพิ�มโพรไฟัล์ 
เพ่�อในอนาคตจะสามารถการันตีได�ว่า 
ทำไมคณุต�องจ�างผู้ม ทำไมต�องจ�าง
ลิงรมย์ มันค่อสิ�งเหล่านั�นมากกว่า 
เป้าหมายของผู้มไม่ใช่่การที�ให�คน
ทั�วประเทศรับรู�ว่าผู้มค่อลิงรมย์ มี
เพลงดังร�อยล�านวิว แต่แค่ต�องการ
วา่ เราจะเตม็ที�กบัทกุโอกาสที�ได�รบั
มา มันไปสุดถึงแค่ไหนก็แค่นั�น ทั�ง 
๒ เส�นทางเลยครับ
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MUSIC: DID YOU KNOW?

เรื่อง:
กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์ (Krittaya Chuamwarasart)

นักข่าวอิสระ

เอ๊ะ นั�นเสัียงอะไร...?
มาทำาคีวามร้้จัักกับุ Musical Ear Syndrome

เม่�อกลางเด่อนพฤศจิกายน 
๒๕๖๕ ที�ผู้่านมา ได�มีการเผู้ยแพร่
งานวิจัยขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) ซึ�งพบวา่ เยาวช่นและวยัรุน่
กว่า ๑,๐๐๐ ล�านคนทั�วโลก กำลัง 
“สูญเสียการได�ยิน” จากพฤติกรรม
การฟังัที�ไมป่ลอดภยั ทั�งจากการใช่�
หูฟัังและฟัังเพลงในคอนเสิร์ต

นั�นทำให�เราต�องกลับมาฉุกคิด
อีกทีว่าเราเองนั�นมีความเสี� ยงด�วย
หร่อเปล่า

พอลองหาข�อมลูด ูกพ็บวา่มอีกี
อาการที�เปน็ “ภยัเงยีบ” ของเราได�
เหม่อนกัน

...
คงไม่ใช่่เร่�องแปลกสำหรับนัก

ฟััง ที�มักมีเพลงที�ช่อบติดอยู่ในใจ
และเผู้ลอฮัมขึ�นมาโดยไม่รู�ตัว

แต่จะเกิดอะไรขึ�น เม่�อคุณคิด
วา่คุณได�ยินเสียงหรอ่กำลังฟังัเพลง 
ทั�งที�ไม่ได�กำลังมีเพลงบรรเลงหร่อ
เปิดในโลกแห่งความเป็นจริง โดย
ในทางการแพทย์ได�เรยีกอาการนี�วา่ 
Musical Ear Syndrome (MES) 
ซึ�งภาวะนี�เป็นหนึ�งในสัญญาณหนึ�ง
ของภาวะสมองเส่�อม

แตอ่ยา่เพิ�งกงัวลไป เพราะถ�าคณุ
มอีาการดงักลา่ว กไ็มไ่ด�หมายความ

ว่าในอนาคตคุณจะสมองเส่�อม แต่
ภาวะนี�กำลังบอกวา่ “มีโอกาสทีค่ณ่
จะสูญเสียการได้ยิน”

MES คือ้อ้ะไรกิันัแนั่
MES เป็นภาวะที�ทำให�เกิด

อาการประสาทหลอนทางการได�ยิน 
(ซึ�งสว่นใหญจ่ะเป็นเสียงดนตรี) มกั
เกี�ยวข�องกบัการสญูเสยีการได�ยนิ ทวา่
ก็ยังไม่มีคำตอบที�แน่ช่ัดว่า “ทำไม” 
จึงเกิดภาวะ MES ขึ�น

โดยปกติ สมองของเราจะเป็น
แหล่งเก็บรวบรวมข�อมูลที�ได�จาก
ประสาทสัมผู้ัสต่าง ๆ ทั�งการมอง
เห็น การได�ยิน การได�กลิ�น และได�
สัมผัู้ส - เพ่�อให�เราเข�าใจและอยู่
รอดในโลกอันแสนโหดร�ายนี�ได� แต่
เม่�อประสาทสัมผู้ัสด�านการได�ยิน
เกิดความบกพร่อง สมองของเรา
เองก็ไม่ได�เตรียมการที�จะเพิกเฉย
ตอ่สิ�งนี� ดงันั�นสมองกย็งัคงแสวงหา
ข�อมูล (เสียง) ต่อไป

สมองของเราจึงเริ�มเติมเต็มช่อ่ง
วา่ง (จากการสญูเสยีการได�ยนิ) โดย
ใช่�ข�อมูลที�มีอยู่แล�ว ทำให�เราได�ยิน
เสยีงหลาย ๆ  อยา่ง ซึ�งในกรณขีอง 
MES นั�น สมองมักเลอ่กเติมเต็มช่อ่ง
วา่งด�วยเสยีงดนตร/ีเพลง บางคนมี

อาการคล�ายคนหอู่�อ มกัได�ยนิเสยีง
กริ�ง เสยีงหึ�ง ๆ  หร่อแม�แตเ่สยีงฟู่ั ๆ   
หรอ่บางทกีเ็ปน็เสยีงดนตร ีนั�นทำให�
บางครั�งแพทยเ์รยีกอาการนี�วา่ “หอูื�อ 
ทางดนตรี”

แล้วอ้ากิารนัี�เกิิดข้�นัได้อ้ย่างไร
แม�จะยังบอกได�ไม่ ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ว่า MES เกิดขึ�นเพราะ
อะไร แต่กม็สีาเหตุบางประการที�ได�
รับการย่นยันแล�ว นั�นค่อ

๑. การสูญเสียการได�ยิน : ไม่
นับรวมอาการประสาทหลอน แต่ 
MES กลับเช่่�อมโยงกับการสูญเสีย
การได�ยิน ซึ�งมีความเช่่�อมโยงบาง
อย่างระหว่าง ๒ ภาวะนี� ทว่าก็ยัง
ไม่ทราบสาเหตุที�แท�จริง (อีกแล�ว) 
ว่าเพราะอะไร แน่นอนว่ามีความ
เป็นไปได�ว่าจะเช่่�อมโยงกับภาวะ
สมองเส่�อม

๒. ประสาทหูเทยีม : จากบนัทกึ
ทางการแพทย์พบว่า การถอดหร่อ
ฝ้งัประสาทหเูทยีม มคีวามเช่่�อมโยง
กบั MES แตก่ย็งัมขี�อมลูไมม่ากพอที�
จะฟันัธังได� ทั�งนี� ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได�มีการเก็บข�อมูลของผูู้�ป่วย ๘๒ 
คน โดยพบว่า ๒๒ เปอร์เซ็นต์ของ
ผูู้�ปว่ยที�ทำการศกึษานั�นเริ�มมอีาการ 



61

MES - ๗ คน มีอาการก่อนการฝ้ัง
ประสาทหูเทียม และ ๑๑ คน ก็มี
อาหารหลังการฝ้ัง

๓. ยา/การรกัษา : ยาบางช่นดิ
ทำให�เกดิอาการประสาทหลอน ทั�ง
การเหน็ภาพและการได�ยินเสียงต่าง ๆ  
ที�ไมม่อียูจ่ริง แต่วางใจได� เพราะตัว
ยาที�ทำให�เกดิอาการประสาทหลอน
นั�นพบค่อนข�างยาก แต่ถ�าหากคุณ
รู�สึกว่ายาที�กินอยู่ทำให�เกิดอาการ
ดังกล่าว ก็ควรปรึกษาแพทย์ทันที

เป็นัแล้ว รักิษาได้ไหม
ทุก ๆ ความผู้ิดปกติที�เกิดขึ�น

กบัรา่งกาย สิ�งแรกที�เราควรทำ คอ่ 
พบแพทยเ์ฉพาะทาง เพ่�อเข�ารบัการ
วนิจิฉยัและรักษาให�เหมาะสม โดยใน
สว่นของ MES นั�น ไมม่กีารรกัษาที�
ตายตัว ต�องดูเป็นรายกรณีไป

๑. เคร่�องช่่วยฟััง : สำหรับผูู้�
ปว่ยที�สญูเสยีการได�ยนิ เคร่�องช่่วย
ฟังัจะทำให�สมองของคณุไมต่�องเตมิ

เต็มช่่องทางที�ขาดหายไป
๒. จิตและพฤติกรรมบำบัด : 

วธิันีี�ไมไ่ด�ช่ว่ยให�เสียงเหล่านั�นหายไป 
แตช่่ว่ยให�คณุอยูก่บัเสยีงดนตรทีี�ไมม่ี
อยูจ่รงิได� สว่นใหญม่กัเปน็การฝ้กึให�
คุณ “ไม่สนใจ” มองข�ามสิ�งที�ได�ยิน 
ซึ�งจากการวิจัยพบว่าช่่วยให�ผูู้�ป่วย
ใช่�ช่ีวิตกับอาการหูอ่�อได�

๓. ยา : เร่�องตวัยา จะไมข่อกลา่ว
ถึง เพราะยาแต่ละช่นิดก็เหมาะสม 
และมีผู้ลข�างเคียงต่อคนแต่ละคน
แตกต่างกัน

๔. ปรับไลฟ์ัสไตล์ : นอกเหนอ่
จากยาและเคร่�องช่่วยฟัังแล�ว การ
ปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ น�อย ๆ ก็
อาจให�ผู้ลลัพธ์ัที�น่าพอใจได�เหม่อน
กัน - หากคุณเริ�มได�ยินเสียง ไม่ว่า
จะด�วยการพึ�งพาเคร่�องช่ว่ยฟังัหรอ่
ไม่ก็ตาม ลองหาเสียงอ่�น ๆ มาฟััง
บ�าง นอกจากเสียงดนตรี

ทั�งนี�ยงัมีวิธัอี่�น ๆ  เช่่น กำหนด
ลมหายใจ นั�งสมาธิั เจริญสตภิาวนา 

ก็ช่่วยให�อาการดีขึ�นได�เหม่อนกัน 
หร่อจะเป็นกิจกรรมอ่�น ๆ ที�ช่่วย
ผู้อ่นคลายจากความเครยีด เพ่�อลด
ความรนุแรงของ MES ได� เช่น่ โยคะ
และไทชิ่ การนวดบำบัด กลิ�นบำบัด

สดุท�ายนี� กแ็คอ่ยากจะย�ำเตอ่น
ว่า MES หร่อการได�ยินเสียงดนตรี
ซ�ำ ๆ  นั�น เปน็ภาวะที�สมองสร�างขึ�น 
ไม่ใช่่ปัญหาทางจิต ประสาทหลอน 
หร่อแม�แต่ภาวะสมองเส่�อม

ทางที�ดคีอ่ เม่�อเกดิความผู้ดิปกต ิ
แล�ว การพบแพทยเ์ฉพาะทางคอ่วธิัี
การรับม่อที�ดีที�สุด

Photo by Franco Antonio Giovanella on Unsplash
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